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 פוש חרות 0

 ושפל רוביח

 וטנגה אלל וא

 וטכל כי ןמא תוריש

| 
 יד ,

 8 אתי ונלש תורישה ישנא 9 תמה יונמה תא סכל ומיאתי 5

 ב ועשל יונמ (/ןליינב עובק רוביח(ש |

 גה אלל יונמ (₪ תועש יפל יונמ 0
 : | .. דועו טנרטניא רתא ₪

 . וק ו: 0 0 2 0 0 . |
| | . 

 ו חל וותו ג '

 הכימת
 הממיב תועש %

 ןח

 גויחה ירוזא לכ

 לארשיב



 (/06:: ךוס6ו6ת 5טת

 !.3ּבחפ 01[ !.סז6 3

 םיעובק םירודמ

 .םלועהמו ץראהמ תושדח 4

 :עונלוקה תדבעמ 0

 דרמה - םיבכוכ-ןיב עסמ

 בוהצה ןמזה

 םישדח םיקחשמ :ןמזה עיגה

 .ץראב תויונחה יפדמ לע

 :הרמוחה תדבעמ

 םיחוטשה םיכסמה

 .םיפיטה ףסומ -

 .םכלש םניחה תועדומ :םיצוציפ .0

 ,םיקחשמ תריקס :וטוטוא .2

 !תויונחל ועיגה םרטש
 ו 7

 !םישדח םיקחשמ תריקס ןבומכו

 הזחוץ ₪וסח 30 * \וץזח 2

 דסחוס 3ו06ז 2 0

 65106ה1 םצו| 2

 14660 1סז 50660 4

 בשחוממ יתיב רודיבל ןיזגמה -
 מ"עב םירחבומ תע יבתכ :ל"ומ

 :ישאר ךרוע

 :תכרעמ תזכר

 :יעוצקמ ץעוי

 :םיעובק םיפתתשמ

 ריש ימר

 רקל ילרוא

 ינולא רפוע

 תימע ,ינועבג ליג ,ןונךב יבא

 ,ףוסוליפ ןר ,ןודרוג באוי ,רהז

 ןמנזור קראמ ,ןמדלפ ביני

 ,ץנב ,דשא ,רימא ,ןתיא ,יבא :עובק םיקחשמ

 ,רמוע ,לאכימ ,ינוי ,לבוי ,איג

 יחצ ,הקיבצ ,יניפ

 ורקו'גוק ידג :םוליצ

 טיבש .ד :ינושל ךרוע

 :הקיפרג

 :קוויש

 דוולא הרינ

 שמש לגיס

 רוא הזילע :רדס

 ביבא-לת ,8 רגיא אביקע :תכועמה תבותכ

 ונ ו-1 ג

 28110 ד"ת

 61280 ביבא-לת

 03-6873635 .לט

 :םיבתכמל ןעמה

 :תועדומ תקלחמ

 03-6874267 .לט :םייונמ תקלחמ

 5 :קוויש תקלחמ

 6 :סקפ

 "נועבצא" טספוא :סופד

 03-6877056 .לט ,"דג" :תויונחל הצפה

 ,ראוד-ימד ללוכ ח"ש 288 .- :הנשל יונמ ימד

 .מ"עמו הזירא

 תורומש תויוכזה לכ (

 .תועדומה ןכותל תיארחא אל תכרעמה

 תוירחאב םתומלשו טתקפסא ,םירצומה יריחמ

 .דבלב םימסרפמה

 1999 יאמ * 79 ןוילג * 'ז הנש - קירס

15.9 ,+ 5 

 חהב םייתימא םיקירפ

 [ו(ו|ו(ורודר

 הירכח םו6

 ינש :עזעוז ולוכ םלועה שדוחה
 תא ,םימחר אלל ,וחבט הרשע"ינב

 רענש ,הבשחמה .םידומילל םהירבח

 קשנ-ילכ דיל תחקל לגוסמ םכליג-ןב

 ןיא .תררמצמ טושפ ,גורהל תאצלו
 רבדה תא אטבל תולוכיה םילימ הברה

 .הזה ארונה

 ,עובשב קוידב הרק ארונה חבטה

 וחצרנש ,םידלי השולש לש םהירוה וב

 עובתל וטילחה ,רעונ-ינב ידיזלע רבעב

 ,םיקחשמה תיישעת תא | ןידל

 תיגוצי העיבת .עונלוקהו טנרטניאה

 רעסנ ולוכ םלועהש ,ירמגל תרחא

 .תוירגיסה ינרצי דגנ היה ,הנממ

 ןיבל תוירגיס ןיב לדבהה תורמלו

 םיעבותה - רורב רשקה ,םיקחשמ

 קזנל םימרוג םיקחשמהש ,םינעוט

 םייחה .ונלש הרבחב ךיפה יתלב

 הז .םימיענ אלו םישק תויהל םיכפוה

 םא תעדל אלו ,רקובב םוקל םיענ אל

 ללגב אל הזו .םולשב התיבה רוזחנ

 םישנא לש ףוריט ללגב הז ,המחלמ

 תא םמצעל םיחקולש ,םישנא .םירחא

 !חוצרל שפוחה

 ,םיטפשמב איקב אלש ןבומכ ינא

 חצרה לש השרפה יזר לכב אל םגו

 - יל רורב דחא רבד .הזה עזעזמה

 הכירצ הרבחהש ,םישנא םה םיחצורה

 םילגוסמ אלש ,םישנא ולא .עיקוהל

 תקדיצב ענכשלו יתוברת חוכיו להנל

 !תקדוצ הניא םכרד לכש ,הארנכ .םכרד

 םה ,יתוברת חוכיו להנל םוקמב ,ןכלו

 .עורזה חוכב ושמתשה
 םהיניעב ןיא םייחלש ,םיישנא ולא

 תוברתה ינבו הרבחה ינ לבא .ךרע

 .ןוילעה ךרעה םה םייחהש ,םיעדוי

 ירה .ןאכ םיאצמנ ונא ומשל ךרעה

 !לכה החוד שפנ חוקיפ :רבכ רמאנ

 'אר - ךרועה

 ןינל

 13 זוטלג

 ו



 םיקחשמ רציִמ ןוט'צירק
 7 ייטס כופה . וסטה

 ו --

 םכל רמוא ןוט'צירק לקיימ םשה םאה
 ורכזת הינש דועב ,אל םא םג ?והשמ
 אוה ןוט'צירק לקיימ .ולש םשה תא
 רפסה תא בתכש יאקירמאה רפוסה
 הלועפ ףתיש ןבומכ אוה ."הרויה קראפ"
 טרס תקפהב גרבליפש ןביטס םע
 בתכ םג ןוט'צירק .חילצמה עונלוקה
 א היזיוולטה תרדסל טירסתה תא
 וט'צירק 1982 תנשבש .רבתסמ

 לנו חצודהש 8 ,- וחצרנש ,םירענ השולש לש םהירוה ושיגה קנעה תעיבת תא | צורה 1997 תנו -
 31 ולב י עב ,הבושח תוחפ אל .תומילא םידדועמה םיטרס לש םתצפה ליבקמבו | לליעפה ,םירוהה ינו םתצפהו םתקפה ךשמה תא עונמל םתנווכבש ,ורמא םיעבותה לינחצר םיקחשמ 2 ו 0₪8%6 ,ססזחו םהבו היזיוולטה יקחשמב ולש יריה תונמוימ תא טירוהה 1011 סה וה .רבע לכל הריו ,הבורב שומח ,רפסה-תיבל סנכנש ,רענ היה

 .המודכו תוצצפ תנכה ,קשנ צפה תרזעב התוא םידדועמהו תומילאל םיתיסמה ,טנרטניא ירתא דגנ עדימ תצ תשיכר לע ער
 ? ( וו 2

 .טנרטעאב תורבועה ,תועומש / היה ]
 רוונדמ םירענה דחאלש ,תונעוט ₪ בשחמ קחשמל טירסת תביתכב ברועמ
 ןותיעב םסרופ שדוחה ./\חוג?2סח םשב

| 

 שדקומה טנרטניא רתא היה ה 4 ו קרוירינ"

 ו" 1 וי ו ומ

 מעטה יל כס 0 כ - = םיקהל

 ו
 ו ו

 יקח )
 ו ו

. 

 יבשחמ ן ן ו | 5 ו
 חתיפ רענה ,הרשוא אל יי זעש |

 | :יסנלק םוט רפוסב אנקמ ןוט'צירק םאה
 ינש .דחוימב םיירזכא םיבלש ₪[ = |

.₪ 

 ה
 כייתשה ,םירענה -

 "םשגה

 סקונילב הכימת דוע
 הכימתה

= 

 ל
 תא םיאור הירבח רשא + / יליעמ" תכל ו

 סקוניל הלעפהה תכרעמב
 ררוצה לש ןיכישממכ םמצע

 ערא חצרה .רלטיה | ,יצאנה . תינרצי = .תרבוג
 ףלודא לש ותדלוה-םוי ךיראתב 3 חֶויִדיו  םירבכעה

 .קחשמה (9-
 לצא ואצמנש םיכמסמ .רלטיה

4 
 ופשח ,םירענה ְּ / .הזירכה ,1 סקווש

 תעזעזמ תינכות ירצומ לכש | 66
 ףוטחל | ,םירענ

 ח "םדא-י
 | אא לש תושדחה רתאב ואצמת טנרטנ'א ירושיקו עדימ "חח 0 נב יפלא לש גרהל םורגל ידכ ,קרוירינ רעה ל" וקסרלו ס

8 

77 

 תואמ חוצרל
 וטמ

 וכמתי הרבחה

 .הלעפהה תכרעמב

 יא... "לה ₪" ./ /
. '. 

/. 
. 5% 



 קר - עיתפמ רקס שדוחה םסרופ ןפיב :רקסש
 תובשוח ןפיב םיקחשמה תוינרצימ עבר

 שדוחב !2 ןשייטסיילפל םיקחשמ רציל
 רבכ סלוכ וליאכ ,השוחתה הרצונ ןורחאה
 !שדחה רישכמה רובע םיקחשמ םירצימ

 תא המסרפ ינס :ץרמב תודבוע רובכו

 רבכש ,תורבח רפסמ לש ןהיתומש
 2 ןשייטסיילפה רובע םיקחשמ תורציימ
 א חוה :תורבחה ןיב

 6(| ,'צאהטשהוצ [גסש \ שהו .אא

 ווכוכ .ןח(שזושוו\ש

 .*'./%10 ,< הקשטמו

)2| 

 וקמאנ תרבח :דוטילקת םייתניב
 םיקחשמה ינש תוחפלש ,הריהצה
 איצות איהש ,םינושארה
 יבגלע | ואציי ,2 ןשייטסיילפל

 רוטילקת יבג-לע אלו ליגר רוטילקת
 התדת םא :וקמאנ לש קומינה .כצמכ
 לכות הרבחה ,2 ןשייטסיילפה תאיצי
 1 ןשייטסיילפל תולקב קחשמה תא בסהל

 לש רבודה םע ךרענש ןויארב :יתימא לכה

 לש םירפסמהש עדוי ינא" :רמא אוה ינוס

 ירמגל םה לבא ,םיינוימד םיעמשנ רישכמה

 "!םילתימא

 ינוס לש אישנה ךרעש ןויארבו :בוט רתוי

 רתוי היהי 2 ןשייטסיילפה" :רמא אוה ,ןפיב

 הברה םיעוציב ול ויהי .3 םויטנפהמ בוט

 " הקיפרגלו לילצל רושקה לכב םיבוט רתוי

 םע םכסה לע המתח ינוס :טנרוטניא

 ירישכמל השילג תנכות חותיפל 5%

 ,דואמ ןכתי !טנרטניאל רוביח םע היזיולט

 .2 ןשייטסיילפה תא סג שמשת וז הנכותש

 2 ןשייטסיילפהש ,תרמוא העומשה :בהאמה

 רישכמה ."ילאוטריו בהאמ" םג היהי

 םדא-ןבכ וא המודמ היחכ םג דקפתי

 לש ןונגסב לפטל היהי רשפאו ,המודמ

 היהת הנכותהש ,ירקיעה לדבהה .י'צוגמטה

 חולשל היהי רשפא ,לשמל .המכח רתוי

 ,הבהא יבתכמ | ילאוטריוה בהאמל

 ,רוכזל ךירצ !דועו ןופלטב וילא רשקתהל

 ...העומש יהוז

 לש חותיפה תכרע :תות'פ תכרע

 םהש ,רלוד 1,500 הלוע 2 ןשייטסיילפה

 תא תללוכ הכרעה !ח"ש ףלא םישימחכ

 תותשרב הכימת ,סקוניל הלעפהה תכרעמ

 רוטלומא תנכותו ,טנרטעאו תרושקת

 <: תפשב הכימת סע תדחוימ

 . םיקחשמה תגיל

 * | [םשסז() 681 (50תַע)
 * 6 וחו6-וזש 3000 (ם)

 116ז068 0[ א[ו8ה1 306 א1[גשוס 1

((300) 
 אוסמסקסוע 62306 (11350ז0)

 [זספפסז (11350ז0)
 610 [סוסז'פ /\[קחב 6 תוהה (/)

 60013 5 ו 602316 11טה(טז 2

 ( /\סו1צופוסמ)

 *  ךכ66ז /\צסתפסז (118%85)
 *  ן1ג](-6(1.1 (113אהפ)

 * | ]טז '5 602316 (1ת10ז|8ְצ)

* 

*% %< 3% * 

 לע טלתשהל הליחתמ "ורבסה" תרבח
 הרצק הצצה .בשחמה יקחשמ קוש

 ,לרפא ישדוח לש םיטיהלה תמישרל
 !הרבחה לש םיקחשמ השימח לע העיבצמ

 * 6 יןצו]ו?4זןסח: (-3]]| 70 ץסאסז

 (/\011ופוסה)

 * 3[ ]ססמ 4.0 (11350ז0)

 * 4"( ס6|'פ ו8 62316 [1וטת10ז 2

 (/\61ופוסח)

 5וחו( ו: 3000 (ת)

 *  אןסתסקס|ְעצ (11350ז0)

 *  ןכ6סז /\צ6חקסז (114%88)

 * | 510 א[6וסז'5 /\[קחב (-6ח1גטתו (/)

 6!₪401ז(-04%16ז 1ץע600ח (11850ז0)

 [/זספשסז (11350ז0)

 ךסחא8 30687 (113%0ז0)

. 

* 

% 

 היזיוולטה יקחשמ לש םילודגה םיטיהלה

 םהמ םיינש .ןשייטסיילפל ואצי םלוכ ןפיב

 :=וחג] /3ח13%צ תרדיסמ

 וחג] 30135 11[ - 5ףטהז6

 1)חו 1גתותוסז [.גתוחוע - 56::]

 וחג| [-3ת145צ %1 - 506

 (:גססססס ג0וח8ַ - 6

 %10ה6(5ז גהה 2 - 1660

 628]!סק 306ז 3 - ד 60

1260808 66 620% 2 - 0 

 (:סווח 16886 ₪31!ע - 06

 50מ06 ?צסצ6| =ס]טזוסח 1 -

 ( תו

 16ח6מ 5ם1ת000-629186ח 312 -

5% 

 ולא תואלבטב םינותנה

 ידי-לע םירסמנה םינותנ לע םיססבתמ

 .םלועהמו ץראהמ תויונח

  0א..;.  < +



 ףוג לש טבמב תוירי קחשמ - א גהה
 שפור /\זשסחהוו ידי-לע חתופש ,ןושאר
 .לוטיבה תביס הרסמנ אל .לטוב %

 וצופנ הנורחאל - [כטמש6סה א.06קשז 1
 לש ןשייטסיילפ תסריג לע תועומש
 שיש ,רסמנ 1!וז08 תרבחמ .קחשמה
 קרו .יס .יפה תסריג אצת םדוק .ןמז םהל
 ,הארנ םייתניב .וטילחי םה ךכ"רחא
 ...תירזכא העומשב קר רבודמש

 חותיפ לש הנש יצח ירחא - א[ו!!6תוה
 תויהל ךירצ היה הז .ולוטיב לע טלחוה
 .םידיקפת קחשמ

 סוטיט תרבח - 620688 [סז
 -ודנטנינל םיקחשמ ינש לטבל הטילחה
 ןושארה אוה (206%% [סז (?01[|3006 .4

 .ינשה אוה 1טתַא16 80151

 - תק 6 3תוקוסמפםוק א[גתּהַפסז

 תא לטבל הטילחה 1תוספוגתוספ תרבח

 תקספה .א"פוא לש לגרודכה קחשמ

 לש םילוקישמ העבנ קחשמה חותיפ

 ."תולקת אלמו יתייעב חותיפ"

 ק"דא-< )

 המחלמ זראמ
 תדחוימ הספוק תננכתמ | ודנטנינ

 תא הכותב לולכתש | ,64-ודנטנינל

 זצ64 וגז \/גזפ: 018066 1[: קחשמה

 זראמה .תחא קחשמ תידיו אגססז

 ךלהמב רבכ תויונחל אציי ידוחיה

 .בורקה שדוחה

 החדנ !צטסח
 רשפאל הרומאש ,זאוגסמ"ה תייגולונכט

 ירישכמב קחשמ ףוסמ ןיעמ בלשל

 דע התחדנ ,ואידיו ירישכמו היזיולט

 הלורוטומ תרבח קר ,עגרכ .האבה הנשל

 היגולונכטב וכמתיש ,םירישכמ תחתפמ

 .וזה

 וס 5
 66 ידבעמ לע הזירכה ,\אוזג תרבח

 .ץרהגמ 475 לש תוריהמב םילעופה

 .רלוד 213 תרומת ורכמי םידבעמה

 פי לש םיקחשמה תוינרצי דוגיא 0
 .הנשה יקחשמ
 ג 0[ דוחוס :פיב הנשה קחשמ
 תדחוימ תוכיא ילעב םיקחשמ

 -לע זירכה

 (64-ודנטנינ) 6 [ 08006 0[ 003

 4 - קו886 3007 100 4 - זצ גא160 (ק13ֶע5141וסמ)
 10 1182810 2 - 6 סא[ (ק13ע5081ו0ח)

 61 \[גמוג - 0 1 (1גצ5140וסה)
 קואבסהוט (26ח%81 [כ0ת - א ואד תא (א64)
 60706 - 6 1111א 50771 (54וטזח) :בוטה טירסתה ךמ6 168600 + (0063871ח8 01 11016 - א אד א ככ (1464) :רתויב הבוטה הנכותה 6וג] (6גז 5016 - אא 1 (קןגְצ5וגוסח)

 ₪4 1686 300ז 1706 4 - א גאו60 (שוגץצפוגוטסמ) :הבוטה הקיפרגה
 ₪631 \[3ם1ג - 6 0 א אוז (וגץפ(וגוגסת) :הבוטה הקיסומה
 ובס (26ם%81 כססמט - אא תא כס (1א64) :הבוטה תומדה
 :םידחוימ םיקחשמל םיטפושה סרפ

*.* > (% (| * 

 * סחוס \0צ6מ ונוס - 502% (12708ת10851)
 *  (הזגפת 03010001 3 - 50.51 (ק13ץ5140ו0ת)

 *  כזבש0ה 620686 10 תפוס: 5 \/סח668ת6 - 1צ]א ((1316009)

 גוג5 לש הנשה קחשמ
 ,שדוחה תאז ושעי םיאקירמאה ,םהלש הנשה קחשמכ הדלז לע וזירכה םינפיהש ירחאו
 :םה ףסכנה ראותל םידמעומה .83 תכורעת ךלהמב

 * 0 גחְוס-% 320016 - !צות16ם00 14816 (64\1)

 * 0( תתו /3ת08ת80 - 1.0685/115 1,1,0-/1,0685/\ז15 ((2)

 )?(( 1 166 - 516778// 8106-(|גנן  *

 * - .א[6ז8] 62687 50116 - .סחהחהוו (214ץ751941ו0מ)

 * - סו א16ו6ז'% /\1קה8 (6ת(בטזו - /\ /[וזבא|8 (0(?)

 513ז \/ גז: תס8ט6 50 80ז0ח - 115\/1,0695 (1464)

 /0103: (2031ח8 01 116 - !צוחז6ח60 (1%64)

 :טנרטניאב ואצמת ,תוירוגטקה לכב ,םידמעומה רתי תא

. 

 יצוא .1ח%67801/6.סז₪

6. 

 בורקה ינוי שדוחבש ,הזירכה ודנטנינ ,םייתנש ירחא

 דע ,תועומשה יפל .64-ודנטנינל 6420כ-ה ןנוכ אציי

 םיקחשמ לש הכימת רדעהמ תויחדה ועבנ וישכע

 רשפאמה ,דחוימ ןורכז ןנוכ אוה 640כ0כ-ה .ןנוכב

 .דועו םיבלש ,תולומד ,קחשמ יבצמ רומשל

 רשפאיש ,(2864 ?ג%-ה תאצל רומ
 / א טסוגוא שדוחב דחא

 .יוב-םייגל 64-ודנטנינה ןיב עדימ תרבעה

 .?ס*9יסח היהי וב וכמתיש ,םינושארה םיקחשמה
 ו



 |00 ודנטנינ
 ,העומשה הצפוה שדוחה .םזקמ לכמ חיגהל ולחה ודנטנינ לש אבה רישכמה לע תו

 וירו וי כמהוש לש חפנב דחוימ זכש[כ ןנוכ ול היהי ,ץרהגמ 400 לש תוריהמב לעפי ,טיב-128 ה הי ר -

 אל ןיידע ודנטנינ .פייקסטנ תרבח לש תדחוימ השילג תנכות סע ריהמ ימינפ םדומו הגו
 מ ימינפ םדומו הגי'ג 1 5

 .תועומשל הביגה

 טסאקמירדה :הפוריאבו הקיומאב

 יפכ ,רבמטפסב 9-ב הקירמאל שעיגי

 רישכמה .שדוח ינפל םסרופ רבכש

 רישכמה הפוריאב !רלוד 199 הלעי

 ושעת) !רלוד 330-כ םהש ,ט"שיל 199 תרומת רכמי

 (...דבל ןובשחה תא

 [ז63351

 יל -י.

 -ר רו בכ רי
 ה אב

 לע תוסח החקל הגס :אזזצ

 הנשה פילק תקנעה סקט

 הקיסומה ץורע לש

 קלח איה תוסחה .אודר
 לש הפישחה תינכותמ

 תונידמב טסאקמירדה
 .ברעמה

 החקל הפוריא הגס :הגס לש תוסחה

 לגרודכה תצובק תא התוסח תחת

 םילימב לנסרא תיתרקויה

 עיפוי הגס לש למסה ,תוטושפ

 תוסחה !םינקחשה תוצלוח לע

 ראפה תוצובקמ ,לנסראל הנתינ

 תארקל ,ילגנאה לגרודכה לש

 הילגנאב טסאקמירדה תקשה
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 , יי ב א 2 < -

 :ודנטנינ לש דיינה
 ודנטנינש ,ונמסריפ רבעש שדוחב רבכ
 .שדח דינ םיקחשמ ףוסמ תננכתמ
 לש חותיפה להנמ ,וטומאימ וריגיש

 לע  דבוע אוהש ,הדוה | ,ודנטנינ

 ןיב היהי רישכמה ,וירבדל .רישכמה

 אלו 64-ודנטנינה ןיבל ודנטנינ-רפוסה

 וא םדוקה יוב-םייגל רשק לכ ול היהי

 חרט אל וטומאימ .ינועבצה יוב-םייגל

 לש ןנכותמה קווישה ךיראת תא ריכזהל

 .רלשכמה

 שדוחב הצפוה ,וזה העומלש ליבקמב

 הסרג תננכתמ ודנטנינש ,העידיה רבעש

 .ינועבצה יוב-םייגה לש השדח

6 516 
 הטילחה "סטרא קינורטקלא" תרבח

 הלש םיקחשמה ירוטילקת לע ןגהל

 תרזעב השעת הנגהה .תוקתעה ינפמ

 תטישב רוטילקתה לע תילטיגיד המיתח

 :רמא הרבחה לש אישנה ןגס 0

 ,איה ,םירוטילקת לש תיטאריפ הקתעה"

 לש תחא רפסמ היעבה ,קפס אלל

 " םויכ הנכותה תיישעת

 חוו: - <>;וכ
 ירוטילקת לש םשה אוה א[! <

 .פיב ורכמיש ,םישדח | הקיסומ

 ,םידחוימ םיצורע וללכי םירוטילקתה

 ןתינ םתוא ,תונומתו ואדיו יעטק םהב

 .טסאקמירדה תועצמאב קרו ךא תוארל

 תא עימשהל םג לכוי טסאקמירדה

 .תותמתה תא גיצהל םגו הקיסומה

 לולכי אוה :ףסונ ןורתי א[11, 60-ל

 .תונוש טנרטניא תונכות

 לזוה 3 םויטנפה
 20 דע לש הלזוה לע העידוה לטניא

 3 םויטנפה ידבעמ לש םיריחמב םיזוחא

 םג הליזוה הרבחה ,ליבקמב .םישדחה

 .םירחאה םויטנפה ידבעמ תא



 תרדס לע הזירכה 6763116 1.4808 תרבח

 רתויב לוזה ןנוכה .םילוז ככ יננוכ

 -מ רתוי תצק םהש ,רלוד 150 קר הלעי

 .ח"וש 0

 עונלוקה טרס לע םינושאר םיטרפ

 .שדוחה ופשחנ ךסתנס וז

 ימ ,הזוס-הד ןביטס היהי יאטירסתה

 ."תויחל תמ" טרסל טירסתה תא בתכש

 אציי טרסה .קרה ןפטס היהי יאמבה

 לג תורמל .2000 ץיקב םינרקאל

 הרחבנ אל ןיידע ,רידאה תועומשה

 לש דיקפתה תא םלגתש ,תינקחשה

 .הראל

 טסאקמירדל רבכע
 תחתפמ טפוסורקימש ,תועומש שי ןפיב

 .טסאקמירדל דחוימ רבכע

 ואצמת םישדח םיקחשמ לע תועומש

 465166ת( |םצו|:  ..."וטוטוא" רודמב

 ,האירק רפס אוה \ חרא

 לש עקרהו תטלומדה לע  ססובמה

 .ס ,רפסה רבחמ .ןשייטסיילפה קחשמ

 םיראלופופ םירפס הנורחאל בתכ ,ירפ

 ימ ."תמחולה הכיסנה ,הניז" םהב םיפסונ

 וגישהל הסניש יאדכ ,רפסב ןיינועמש

 .ןוזמא לש ומכ םירתא ךרד ,טנרטניאב

 !תילגנאב בותכ אוה :ורכזת

 טסאקמירד פיז
 פיז ןנכ תחתפמ [סחוסקג תרבח

 100 רומשל רשפאי ןנוכה .טסאקמירדל

 הרימש רשפאי רקיעבו עדימ לש הגמ

 דירוהל םיצור םתוא םינותנ לש

 תאצל רומא רישכמה .טנרטניאהמ

 .בורקה ויתסה תארקל
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 לועה תוניינעתהה זכרמל ךפוה ,םיקיתע םיקחשמב קסועש ,טנרטניא רתא ךיא
 ןשייטסיילפה לש קזחה רוטלומאה לש רתויב בהלנה ךמותה תויהל ךפוה אוה
 .ליבקמב .רתאה תוליעפ תא איפקהל תשקבמו תיטפשמ העיבת ודגנ השיגמ
 לש התשקב .ישממ רתוי הברה ןפואב ותוליעפ תא תורצועש ,תוינכט תויעבמ
 ינוס לש העיבתה תא החד וקסיסנרפ-ןסב יזוחמה טפשמה-תיב .התחדנ רתאה תוליעפ
 בייד לש רתאב אוצמל ןתינ ןיידע רוטלומאה לש המגדהה תסרג
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 = לבוס רתאה
 : .תא רוצעל ,ינוס

 = .יומצע רוטלומאה לש רתאהו
 = וו .08/6801855105.008ב

 .(סתה66וגא תרבח דגנ רוסיא וצ גישהל החילצה ינוס
 ןשייטסיילפה לש חילצמה רוטלומאה לש תחתפמה
 רציל הרבחה לע רסוא וצה .שוטניקמה יבשחמל
 לע רסוא אל וצה .רוטלומאה לש םיפסונ םיקתוע
 השקיב ינוס !תויונחב םיאצמנ רבכש ,םיקתועה תריכמ
 רוטלומאה חותיפ תא קיספהל 6סתמססווא תא בייחל
 .התחדנ וז התשקב םלוא ,תונולחל

 ץר ןיידעו
 רוטלומא ,ס]66תו!

 יבשחמל ןשייטסיילפ

 ןכומ רבכ :.יס פה

 ןתינ ולש המגדהה תסרג תא .תויונחב וקווישל

 םסרפ רוטלומאה לש רתאה !םילילצ תעמשה תרשפאמ אל וז הסרג .טנרטניאהמ דירוהל

 וא רארא .ס166תו .טסתר .תויונחל בורקב אציי אוהש ,העדוהה תא שדוחה

 הראל לש תומדה

 הוולת | טפורק

 ימוסרפ עסמ

 ילק הקשמל

 תמוסרפה ןוטרס

 ,הראל תא גיצי

 הצר איהשכ

 יבלש ךרואל

 םיבלכו קחשמה

 .הירחא םיפדור

 היגרנאה דמ

 התוש איה זאו .דרויו ךלוה הלש

 הלש היגרנאהו היתשה קובקבמ

 ןרקומ תמוסרפה ןוטרס ..תרזוח

 ,םלועב תובר תונידמב ולא םימיב

 .הילרטסואו גנוק-גנוה .הילגנא ןהבו
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 תא םיליצמ םה םעפהו .שדח טרס םע ונילא םירזוח "םיבכוכ ןיב עסמ" ירבח
 רקל ילרוא :תאמ .הדחכה תנכס ינפב םידמועה ,"וקאב"ה ישנא
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 ןשקא הברה

 ,רנא'זה יבבוחו "םיבכוכ ןיב עסמ" יבבוחל

 קשנ ילכ ,ללח יפדרמ .ןשקא הברה הפצמ

 תויוריהמב תופלוחה ,ללח תוניַפַס \י

 זיירפרטנאה - ןבומכו ,ןזואה דיל שממ ,איוט

 .םש םיאצמנ םלוכ ,םיבוהאה תווצה ישנא לכו

 ,ףרוו ,ידרו'ג ,רקיר רדנמוק ,הטאד ,דראקיפ ןטפק

 תא "אורקל" תלוכיה תלעב תצעויהו רשארק 'רד

 .יורט רדנמוק טננטול ,התוא םיבבוסה

 ג
 לש תכרעמב "לוקלק" םע ליחתמ יג יב

 הפוצה ,רקחמה תווצל חפוסמה ,הטאד .הטאד

 ףשוח אוה ."עגתשמ" ,"וקאב"ה ישנאב יאשחב

 םייאמ ,רקחמה תווצ ישנא ראש תאו ומצע תא

 ינבכ םהמ המכ חקולו וקשנב "וקאב"ה ישנא לע

 .הבורע

 ןטפק לש ותעידיל רבדה עיגמ רשאכ

 .הטאד תא ליצהלו תאצל טילחמ אוה ,דראקיפ

 םאו ,טובור ,הנוכמ קר אוה ,עודיכ ,הטאד

 .הסירה :היהי ולרוג ,ונקתל חילצי אל דראקיפ

 .יתכתמה ורבח תא ליצהל שוחנ דראקיפ ןטפק

 ,הלצהל קוקז הטאד קר אלש רבתסמ ךא

 םהייחש ,םולשה ירחוש ,"וקאב"ה ינב םג אלא

 .הנכסב

 ןדעה ןג
 כ יב יון ל גייבל תי >

 ."וקאב"ה לש םבכוכל ותווצ ישנאו דראקיפ

 יי ₪ ב עבו יוכי
 היחמצב הסוכמ ,קורי ולוכ בכוכה .ומצעבו

 םייחו םיוולש םישנאה העוגר הריוואה ,היפהפי

 ישנאש אלא ,תאז קר אלו .טקשב םהייח תא
 תא ,םבורב ,ורבע ,הארמה יפיו םיריעצה וקאבה
 "וקאב"ה בכוכ לע .היוטנ םדי דועו 300 ליג
 נימה וינמו
 .ןקדזהל קיספמ םפוג זאו

 תוטלתשה תמיזמ
 גיהנמ ,"ופאור" םג םיעדוי וזה הדבועה תא
 וב
 לע ,הרואכל ,השענש רקחמב ,םיפתוש םהש

2 
 וג
 יטרגוד לרימדא רבוע ךכב .חצנ ייחל תורשפאב
 ברעתהל אל :םיבושחה היצרדפה יקוחמ דחא לע
 לרימדאש ,רבתסמ .םירחאה םיבכוכה ינב ייחב
 תוחפל וא ,ומצע תעד לע תאז השוע אל יטרגוד
 לע םיעדוי היצרדפה ישנא .ומצע תעד לע קר אל
 יי ו יב יו לכ מ בכ ג ווג ,וישעמ
 ווא
 אוה וב םוקמב וייח תא תויחל םע לכ לש ותוכזב
 "וקאב"ה ומכ ,דאמ ןטק םע אוה םא וליפא .בש""
 םילגמ םה רשאכ ,ןכלו .(םיבשות 0 לכה ךסב)

 וי ייגיב ה יל ין יו יבול ויה ל

 ."וקאב"ה ישנא לש םתרזעל םיאצויו

 בוט דימת אוה ףוסה
 תצק םג .חצנמ בוטהו ושנוע תא לבקמ ערה

 ,תווצה ישנא תא "תספות" הקיטנמור (הברה)
 לש םמלועמ ריעצ ריווא לש "הנמ" םילבקמש

 ישגרה לקשמה יוויש תא רערעמ רשא ,"וקאב"ה

 ...זיירפרטנאה ישנאמ המכ לש

 טנורטניאהו םיקחשמה
 גושגישל התכז "םיבכוכ-ןיב עסמ" תרדס

 יי

 קחשמה יפוסמלו םיבשחמל ואצי םיקחשמ המכ

 טאוותו
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 וכ תי יג יג גרו יה יל

 ואצי ליבקמב .ץראל ועיגהש םיקחשמ ינש

 תרדסל תודחוימ תובשחוממ תוידפולקיצנא

 .היזיולטה

 כ ג יי יי ניו שי ליג טוב

 יי יונ וו מ יי יישב

 וייר גר כ ינוב
 םירתא יפלא לש המישר דימ ולבקתו (ילארשיה

 יו יי יה יי ייפ יי טיי ו יגינו ב

 .אל-המבו תויומדב

 יי \יב )לנו כ ירק ו גויה יל

 רשי שולגל ולכות ,טנרטניאה ללחב יפוסניאה

 יג יתום ו יי יש ייפ ב מול

 שעשו .41176%(5 .ססתה

 : לש תיצראה הכורעתה , לארשיב הנושארל

 8'07ו7ֶה ₪ -!
 ,. ם"לאוטלא\ ם"תרכת ם'אש\ נב 0ק'מוק ם'גתוכ\ םיר"צמ , (ראה 'גתר לכמ םידלי |

| 
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 כז
 יאשונב טנרטניא תובותכל רודמה

 ה תדרוה ןמז .םכתא ןיינעמש המ לכו אתיב ינחוב

 ווילו.
3 0) 

 ,שדח םיקנט רוטלומיס והז

 קחשמב !יסור הנכות תיבמ עיגמש

 םיביוא 20 ,תומישמ 25-מ רתוי שי

 לע עדימ .קשנ-ילכ לש לודג רחבמו

 ולש המגדהה תסרג תאו קחשמה

 :רתאב ואצמת

 שששעש .סט אה .ססחר /06חר0

 [(כזס0 6

 //3ּהחז60||
 דחפ 0886 ||

 //65+67ה 36%
 זראמ לש המגדהה תסרג

 !הגמ 66.5 קר תלקוש תומישמה

 אוהש ,תעדל םכתא דדועי ילוא

 לע םייונפ הגמ 60-כ דוע בייחמ

 .קסידה

 \צ .שאע3ּהח(6002.60חו

 א6ו6הו
 הצסחַחוחַפ חו

 ידמימ-תלת תוירי קחשמ והז

 השולש תללוכ המגדהה תסרג .שדח

 .םיבלש

 שעשוע .300 .6סחו

3 ]6566 
 קחשמ לש ,המגדהה תסרג

 30-כ תלקוש ,ידמימ-תלתה תויריה
 יהגמ

 שוש וח(6זכ!ְש .סס 3

 /[06חר05 חזהו

 םזּגַףססה 8
 הדרוהל ןתינה ,אלמ קחשמ והז

 הרבחה !ןיטולחל יקוח ןפואבו סניחב
 ךרדה יהוזש ,הטילחה ותוא החתיפש
 חושקה קושל ץורפל רתויב הבוטה
 ללוכ קחשמה .בשחמה יקחשמ לש
 .תויריו ןשקא לש םיבלש 0

 \//וז6ס|הץ
 יקחשמ רתא חתפנ

 אלל םיפתתשמ-בר

 שי  רתאב !םולשת

 האממ הלעמל

 םהיניב ,םיקחשמ

[[ 208%6), 1811-1116 

 ך0%8] | ,\תתותו|גזוסת

 המ לכ .םירחאו

 הז תושעל ךירצש

 !טנרטניאהמ תורבחתהה תנכות תא דירוהל

 שעצ .טעותסס| בע .ססחר

 \ן סק | טֶץ

 הגיגחל תננוכתמ הגס
 לש | קו"טשה תארקל | תננוכתמ הגס

 ראש ןץיב .ןפי תולובגל ץוחמ טסאקמירדה

 רתאל תיניצר םינפ תחיתמ הכרע הגס ,םירבדה

 :םשרתהלו סנכהל יאדכ .הלש טנרטניאה

 שש .5608 .6ס0הר

 הגס הקוחרה ןפיב ...הגס לע םירבדמ םאו

 תרזעב ,טנרטניאל רבחתהל תרשפאמ

 דחזטפ%, ךוו+ ח ד טזח
 ץבוק !הרקה דנלניפמ עיגמ הזה קחשמה

 .םכתאנהל !הגמ 21 קר לקוש ואדיוה
 ח1וס://אוןה < ההָקסוו .וופ חו .ח/ "חרוה 8/1ו18שו לוק

 [כוהוכ!ואכ וו
 ,קחשמה לש ואדיוה עטק לקוש הגמ 8

 רבודמ ונתעדל .הלועפב ןידאלפ תא גיצמה

 וה
 ,המגדה תואסריג ,תוירוביצ תונכות ,טנרטניא תושדח :םיקחשמ

 ודבלב םכתוירחא לע תשרהמ םיצבק

 ,םיעובק שומיש ימד ןיא !םניחב ,טסאקמירדה

 טסאקמירד הנק ...העשל וא שדוחל םיפירעת ןיא

 (..ןופלטה ןובשח תא ללוכ אל הז) !ךנוצרכ שולגו

 סוז66% -!0חזסז 4!כח8 3
 קחשמה תא איצוהל תדמוע םוקפק תרבח

 בלשל םא וטילחה אל ןיידע הרבחב .טסאקמירדל

 .הריזב דחי םינקחש העברא לש דחוימ קחשמ בצמ

 תא וסינכי םה ,שוקיב היהי םאש ,ורמא םוקפקב

 בתכמ וחליש ,ןיינע םכל שי םא זא .קחשמל בצמה

 .םוקפקל אשונב
 חר6 3 ו[068 קס רסס דר

 דיתעה ריע תא םינוב
 5וחו(?ו%צ ינקחש ?דיתעב ןטהנמ הארת ךיא

 ריעח לש רתויב בושחה רוזאה תא בצעל םינמזומ

 .סטרא-קינורטקלאל ץבוקה תא חולשלו קרוידוינ

 לכירדאה .קחשמה לש רתאב גצות רחבתש ריעה

 סטרא-קינורטקלא לש קחשמב םג הכזי רשואמה

 :קחשמה לש רתאב עדימ דוע !ותריחב יפל

 ששע/שע .5וחרסו?ץ .ססחר

 טנרטניאהמ הדרוה לש תועש 3 ומכ והשמב

 ...הנהמ היפצ !28.8 לש םדומב

 שוש .םווק?הזס .ססחו/0ו80102 868 .חזחר

063 
 והז ..."וטוטוא" רודמה תא ארוק אלש ימל

 חתופ רשא ,ןשייטסיילפל שדח המייא קחשמ

 קנעה תרבחמ םישרופ לש הצובק ידיילע
 ולכות קחשמה לש ואדיו יצבוק ינש .רווקס

 :תשרהמ דירוהל

 שש .ח6ו8 .ססחו [כ5פא/אסטט

 [אסוטהה60ו83 .חזחו|



 היצלומיסו היגטרטסא קחשמ והז

 לכ תא שי רתאב .הרייס תיבמ ללחב

 .המודכו הלילע ,תונומת :ליגרה עדימה

 שעצעוא .חס חרסשעסז!6 חס[

 םזּהאהה
 .ץיקה תארקל אצי הלועפה קחשמ

 :טנרטניאב וישכע רבכ ואצמת וילע עדימ

 צה .םזבא8הח .חש(

 | 606ח0 01 6
 םע םידיקפת קחשמ לש בולישה

 תא ביהלהל חילצה דימת הלועפ

 רומא הזה קחשמה .םלועב םיקירפה

 .םיבורקה םישדוחה ךלהמב תאצל

 שעשה .ם!306חו3516ז .ססחו

 /(ּבזקכסחה6ש 0
 160% ?הזה קחשמה ךלהמב םתעקתנ

 בלש ,ךלמ ךירדמ התלעהו היעבה תא הניבה

 .אמגו אתיב ,אפלא תוצובקל ,בלש רחא

 שש .6/005!ח167801וש6.ססחו

6 6907 2 205) 50266 
 םישדוח רפסמ ךותש ,םיחיטבמ רתאב

 .קחשמה לש המגדה תסרג וב היהת רבכ
 .ליגרה עדימה לכ תא וב שי םייתניב
 \צצ .2ס חרס 5500 2/5002 |

 ס!|6ז6085%6ז דץסס0ה
 ללוכ היגטרטסאה קחשמ לש רתאה

 תויורחת ינימ לכ םגו ליגרה עדימה תא
 .םיסרפ תואשונ

 ששוצש .זס|!ושז60 8516 ץסססה .ססוו

 -ב|וסוטז
 תושדח תופמ רךציל םכתעד המ 2

 ןתינ תופמה תכירע תנכות תא 7
 םג ואצמת רתאב .קחשמה רתאמ דיריי
 תונומת םע ,"םיעלקה ירוחאמ לש הפ | הפמ"

 רוזא לכמ ךסמ
 שצצו ח16 כו הע סוחר ווסטוק חב ה

 הליפאב םיצבק
 םיצבק אוצמל רשפאמ שדח שופיח עונמ

 שופיחה עונמ תרזעב 6 קחשמל םירושקה
 פיט ,הפמ ,בלש ,הנומת לכ ,ץבוק לכ אוצמל ולכות
 ינרו'ג .טנרטניאה יבחרמב קחשמל רושקש המ לכו
 תא לקהל ותרטמש ,רמא ,עונמה חתפמ ,טסאפ
 ךות .(208%6 ומכ םייראלופופ םיקחשמב שופיחה
 םיקחשמל שופיח עונמ חתפל הווקמ אוה הנש
 .181(-1.16 םהבו םיפסונ

 עעשטצ .ףטהא6165 .ססחר

 168 (חווח6 לש אישה
 רכמנה טנרטניאה קחשמ אוה )1:8 (כח]ומ6

 ידמ !םיקתוע ףלא 125-כב רכמנ קחשמה .רתויב
 יבחר לכמ םינקחש ףלא 14-כ וב םיקחשמ םוי
 .םלועה

 6610005 !ח זז ו6
 6601700018 תיאקירמאה היזיוולטה תרבח

 ינש רבכ שי תרשב .טנרטניא יקחשמ תרש המיקה

 (ח"ש 40-כ) שדוחל רלוד 10 הלוע יונמה .םיקחשמ

 שי .ףסונ קחשמ לכל רלוד 6 דועו ןושארה קחשמל

 ..הלבגה לכ אלל ,רלוד 20"ב יונמ םג

 //6628חד 3ּוא.6סהה
 תרבח לש שדח רצומ אוה סם(

 ךורעל רשפאמ ,ומשכ ,רצומה דפו[
 הרבחב .טנרטניאה תועצמאב ,תובר הדיעו תוחיש

 יתלפל ומיאתיש ,םינוש םירצומ רפסמ םיננכתמ

 .יתיבה קושל ןה ירחסמה קושל ןה ,םינוש קוש

 הנכות יאלט |
 דו 5

 בורקבו אתיב בלשכ רדגוה יאלטה

 ?אל ,ןיינעמ .השדח הסרג ול אצת

 שש .כ|)בח61([ח065 .ססחה

 םכל ורשפאי ,חותיפ ילכ לש ץבוק

 אל הנכותה .קחשמה רובע תומישמ חתפל

 !םכתוירחא לע איה התלעפהו הקדבנ שממ

 וצשע .(חט65! 3 סז5 60 /! 06500

 סועחוס ד זוס657 סס!5.2ו0

 ועזה !!: 5סט!ס!:ף6ז
 הזל םיארוק 3וגחקו6 80! גז6 תרבחב

 םג הזל םיארוק םה ."יאלט" אלו "גורדוש"

 רפשמ הז תרחא וא ךכ 12 2 הסרגל ןוכדע

 תא רפשמ ,תשרב רובידה יעוציב תא

 םתאש ינפל ,םיטרפ דוע .דועו הקיפרגה

 :רתאב ואצמת ,םיצבקה תא םידירומ

 ש/ש/צע סחוס .ח61/00 5

 /חעוחו| טסה6 .ח(חו|

 \/3חוקוז6

 ךח6 350007806 -

 3606 וס
 אתיב ינחוב תויהל םיניינועמה

 ,ינורטקלא בתכמ וחלשי קחשמה לש

 דמועה דויצה ,םמש םע ,תילגנאב

 םדוק ןויסינ - בושח יכהו םתושרל

 !אתיב ינחובכ

 עהחוקוז801)0(6ועו5וסח .ססחה

 רסחוסשעסז 0
 היגטרטסאה קחשמ יחתפמ

 רוביח ילעב אתיב ינחוב םישפחמ
 .טנרטניאל ריהמ

 עעע/עע .טעסה .ח61/0 36005

 /5וז 8160 חס 6 עס 0/0680.

 !םיבתכ םישורד
 תו/םיבתכ שפחמ ריואה ליח

 ,תו/םיריעצ תו/םיתנכתמו

 דיקפתה .סויג ינפל תו/םידמועה

 רתאב | הדובע | :ונמב | דחוימ

 ןיב !ריואה ליח לש | טנרטניאה

 םתא םא !ךומנ ליפורפ :תושירדה

 .ליחה לש רתאה לא ושליג ,םייתריצי

 שש .ו 31 .סזש ששה

 םינוכדיעו
 ו

 ןקתמה ,שדח יאלט ללוכ קחשמה רתא

 .תשרהמ קותינ לש תויעב

 צא .6/6ז0651.607ר

67065 1 

 \ווףח+ החס 136 |וו
 קפסמ אוהו הגמ ךרעב לקוש יאלטה

 .םיפתתשמ-ברה קחשמ יעוציב תא רקיעב

 עצוא .300 .ססה קזס 015/06 3

 [5טקסס /(6חרס!816 .5חחה|

 ?ק(כם = כ0/ח6ז0653/0810ח65.חזח

 ₪460 (0ץ556ץ
 קחשמה לש | תומישמה זראמב

 יאלטה .םיבר םיגאב ולגתה 33111606

 .םבור תא ןקתל רומא

 /שע 168 עס |ע6 .סס רכז 015/00/556ץ



 וכהו םינמזה חול |

3 1330061 305
 

 קתרמו קימעמ יכה קחשמה והז

 :םעפ יאמ (- תקוה 130380 תרדסב

 ,תוזירז ,תוריהמ ןוגכ ,םינוירטירק לש בר רפ
 ןמאמ תדידמל םינוירטירק םנשי ןקחש לכ סמ יפ לע דדמנ ןקח

 ןכ ומכ .דועו עיקבמ אוהש םילוגה תומכ

 .הצובקה להנמו

 וחתפ קחשמה ירצוי ,רתויב םיקיודמו םייתימא םינותנ תלבק ךרוצל

 היה לוכי דחא לכ וב ,סובולגה תוצק לכמ לגרודכ יבבוחל טנרטניאב רתא

 ולא םינותנ .ןקחשו ןקחש לכל םימיאתמ ול םיארנה םינויצה תא ןיזהל

 תא רצי םיינשה ןיב בולישהו ,םינודעומהמ ולביק םתוא םינותנל ורבוח

 םיקיודמ םינותנ ולבקתה ךכ .קחשמב לגרודכה ינקחש ולביק םתוא םינויצה

 .םינמאמו םילהנמ ,םינקחש 35,000-מ הלעמל לש

 תוגיל 15 ךותמ ורחבת ותוא לגרודכ ןודעומ לכ לע הטילש וחק

 .תילאמיסקמ החלצהל ןודעומה תא ונווכו ,תוירקיע

 תולועפ בר ןונכת .הצובקלו ןקחשל השדח הקיטקט שי הז קחשמב

 קחשמה עונמש ןמזב תוילהנמ תוטלחה עצבל םישמתשמל ןתונ שדח

 .תואצותה תא בשחמ
 רתאל ידכב םלועל ביבסמ "םינקחש ידייצ" חולשל םכתורשפאב

 .םכלש ןודעומל םינקחש

 םכלש םינקחשה תויחמומ תא ורפש וא םינומיאל םינמז תוחול ורידגה
 .םיירקיע םירוזאב

 וא דחא בשחמב שומיש ידי לע םיפתתשמ בר קחשמל תורשפא תמייק
 .תימוקמ תשרב

 תויונחל קחשמה אציש ןושארה עובשב ,ל"וחמ ולבקתהש םינותנ יפ לע
 אפיפ תא וליפא רבשש איש - םיקתוע 55,0007-מ הלעמל ורכמנ ,הילגנאב
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 .ח''ש 229 :ןכרצל ריחמ

6-= 
 טרפל דע קיודמו ידוחיי ,אלמ ןפואב תרבעומו תיתימא בוקה תסיט תיווח ,

 .ןורחאה
 ריוואה ליח ידי לע התשענש הקידבב

 תפישח לש ויה ולבקתהש
 םא - קויד

| 
 | זבומכ .םלועב רתויב מה תומו ברקל תאצלו סוטל ןכומ ,ברח ריכש לש ודיקפת 0 7 ךב תוריל םיצלאנ ונייה ,רתוי קיודמ היה - - רתיל וא ...תוידוסו הדש ןוחטיב עדימ לש רת ולשא תודיחיה תורעהה ,ינקירמאה יצהו

| 
 | שחרתמ ןהמ תחא .הינשה - תחא תומישמ 40 ךילע ולטוי תושיתמ תוכרעמ . ד אות םולשת רובעב ,ןבו

 גדמ ,וקורמ - רחא םוקמב ת ה
 וה [-16 ,רוטלומיס ותויהל ףסונב 4

 תמדקתמ היגולונכט ילעבו תויגטרטסא תורטמ לש הרדס ד מש | 1 ו
 לש עונמ טלוש ךביבסמ |

 םיסוטמה ,תובכרה 0%
 והובו והות לש ברק טירס

 229 :ןכרצל ריחמ

 השק רתוי
 קמע ,רקס

 שפחל ךילע .םיהדמ קחשמ א
 םינווגמ קשנ יגוסב שומיש ךות

 ,םיקוסמה ,םיקישי ילכו תואשמה יקנטה לע תיתוכאלמ הניב
 תריצי ךות ,םירחא בכר

 .ח"ש

 היבואנים  ידי-כע רסמנ ןאכ עיפומה עדי

 61/11ו281ו0ח - 081! +0 שש[
 ,טילחמ התא .ישונאה ןוימדה ץק דעו ותליחתמ ךינפל שורפ ולוכ םלועה

 הנבתו אוב .ךדיב ודיתעו - ךתדוקפל הכחמ םלועה .הנוב התא ,עבוק התא

 .שדחמ הירפמיאה תא

 לעמו קשנ ילכ תורשע ,תונוש תודיחי 65-מ הלעמל - ושבכ ,ונגה ,ודקפ

 ולכות .ךתושרל םידמוע םינש 0 ךשמב םייגולונכט םיחותיפ 90-ל

 תועצמאב םיימלוע לע תוחוכ דגנ םכלש תוגיהנמה תלוכי תא קודבל

 .תימוקמ תשר וא טנרטניאה

 םיחותיפב ושמתשהו םלועה יאלפ תא ורקח - תראופמ היצזיליויצ ונב

 תא עובקל ולכות .םיימלוע םיטילש לש דמעמל עיגהל ידכ םייגולונכט

 תוטלחה תועצמאב םכלש הרבחה לש דיתעה לע ועיפשיש םיטביהה

 .תוילכלכו תויתרבח תויטמולפיד

 םיב ,המדאה ינפ לע םכלש שוביכה תא וליבוה - םוקיה תא ובשי

 ומיקה .תורידא תוימי-תת תוירפמיא ונבו םיסונייקואה תא ורקח .ללחבו

 .םכלש םיביואה תא בירחהל ידכ ץראה רודכ תא ופיקיש ללח תובשומ

 רופסיאב שמתשהל ולכות - תוננכותמ תויגטרטסאו תוקיטקט

 תא ורבגת .תוימומרע דעו םולשמ - םלועב טולשל ידכ תויגטרטסא

 רורט ,תוילכלכ תופקתה :תילאנויצבנוק אל המחלמב םכלש יאבצה חוכה

 .תיתד הרמהו יגולויב

 .ח"ש 229 :ןכרצל ריחמ

 סוּבז \/ּבז5 - א \צוחס ה|!!וּהח6
 .ףירחמ תומיעה - םעפהו

 א-ש/וח< לש סייטה אתל וסנכיה
 םיהבגל וספטו םוינלימה ץנ - \!ואמשס
 דוע םתומכש ללח תוברק לש םישדח
 .םתיאר אל

 ייח לע תמחלנ תילרטיינ החפשמ
 דגנכ ,התודרשיה לע ,הלש קסעה
 החפשמה .לובגה תגישמ הירפמיאה
 יעצמא םושב לחבת אל הביריה
 ,םכלש רחסמה תרבח סרהל ליבויש
 .רגתאב דומעל םיכירצ םתאו

 דחי ,קלח וחקית םתא ?האצותה
 לומ תוברקב ,ידגאה הסיטה חוכ סע
 חוכה הפמ .רודנא ברקב ירסיקה יצה
 'המוצע תוירחאה .ולזלזת לא ,םכלש דיתעה תא ורצית 6 ו

 יבטיה תודיוצמו תושדח ,תורחא תוילרוק תוניפס לע םגו - םוינלימה ץנ - היסקלגב רתויב הריהמה ללחה תניפס לע טולשל ו

 תושדח תויורשפאו דיחי ןקחשל תומישמ 0
 א עובקל ולכות וב שדח ו
 .360 תוארל תורשפא ,םיידמימ תלת סייט-יאת םע המיהדמ | -.רכיה אלל םיבחרומ תוברקו םייפרג םילולעפ םע ו 7 .םיפתתשמ-בר קחשמו דיחי ןקחשל תישיא ו 0

 ח''ש 239 :ןכרצל ריחמ

 ".4 ₪ + *". יאש 4 ה. | -----
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 .םיפתתשמ בר קחשמל
 םכמצעב םכלש תומישמה ינויפא ת



 //ּבזעסח6שסש 0
 בלשמה ,היגטרטסא ןשקא קחשמ

 ,תררחסמ קחשמ תוריהמ וכותב

 יתימא ןמזב הלועפו ןונכת
 .21-ה האמהמ הקיפרגו

 .רמגנ םלועה 2085 תנשב

 תונבל ידכב ונעפוה 2100 תנשב

 דואמ ונל היהיש ונעדי .שדח םלוע

 אוה ונעדי אלש המ .השק

 תדמוע סוסקנ דגנ המחלמהש

 .ליחתהל
 ןופצ תא שדחמ תונבל :ךדיקפת

 תא  שדחמ |גישהלו הקירמא

 חותפ לכה .תודובאה תויגולונכטה

 תושעל ךילעש לכ ,ךתושרל דמועו

 ,הירללטראה תא רתו* הלגתש לככ .תרמוא תאז המ רוקחל אוה

 .לדגת קחשמה תובכרומ ,ךדצל תודמוע רתויב תומדקתמה תויגולונכטהו

 המידק עונלו ךידקפמ לע ןגהל ,חור רוק לע רומשל אוה תושעל ךילעש לכ

 .הרטמה לא

 .טבמ תדוקנ לכמ םכיתולועפ תא עצבל ולכות - תידמימ תלת הביבס -

 .םיביואה תוגהנתהבו ברק לכב תטלוש תמכחותמ תיתוכאלמ היצנגילטניא +

 לעמ תונבלו חתפל ,ןנכתל ןתינ .םיללצומ עקרק ינפו תופיקש לש םיטקפא

 .תויברק תודיחי 0
 .תונווגמ תוכרעמ שולשב הברחה ץראה תא ורקח *

 .תימוקמ תשר וא טנרטניאה תועצמאב םינקחש 8 דע :םיפתתשמ"בר קחשמ *

 .ח"ש 239 :ןכרצל ריחמ

 !.3ח5 01 [.סז !||
 ידכ ךות !םכלש ףאל תחתמ שממ תאצמנ תשרדנה היצמרופניאה לכ

 עיגהל ולכות וכרדו דבל ומצע תא הנובש "שמתשמל ךירדמה" הנבנ קחשמ

 .וכרטצתש יתמ ,וכרטצתש עדימה לכל תולקב

 לש םילודג םיאלמ םידמוע םכתושרל - הנבהל לקו חונ שמתשמ קשממ

 !רוחבל הז תושעל םיכירצ םתאש המ לכ ,םיפשכו קשנ ילכ

 לש םיטרפב שישעה םלועל וסנכיה - המישנ רצוע ידמימ תלת ףונ

 תוסומע תופמו םייתואיצמ םיללצ ,רוא לש םיטקפא ווחתו 1.300% 0[ סז6
 .הביבסה םע םכלש שגפמה תמצוע תא וקזחיש םיטרפב

 תוררועמ תויומד םע רשק רוציל םירשפאמ - םינווכמו םיקתרמ תומלוע
 דעו תויקנעו תואופק תוברעמ ,םידרפנ תומלוע השישב ורייסתשכ ןיינע

+ 

% 

 זאססושפ 8
 ךירדמה ו/זאכסו/פ 98"

 ףיקמ ךירדמ וניה "ףיקמה
 םדקתמו קימעמ עדימ ללוכה
 ,תולוכיה ,שדחה קשממה לע
 לש םימושיה לכו תויורשפאה
 | .השדחה הלעפהה תכרעמ
 םיאתמ שדחה | ךירדמה
 ואצמיש םיסונמ םישמתשמל
 םיקימעמ םירבסה |רפסב

 תאז םע א ,םייעוצקמו
 םג רפסה םיאתמ
 םדוק עדי ירסח םישמתשמל
 םהל רשפאמו ,98 תונולחב

 הוולמ טושפו לק דומיל
 .םירורב םירבסהב

 | :םיקלח 4-מ יונב רפסה
 תודוא תטרופמ המדקה ארוקה ינפב םיגיצמ ךירדמב ןושארה קרפב
 = רזתיא ןכו רופישו בוציע ,הנקתהל עגונב םירבסה ,98 תונולח
 ישילשה קרפה .טנרטניאב קסוע ינשה קרפה .תוצופנ תויעב ןורתפו
 נא ,בשחמב תויעבל ןורתפ עיצמו הרמוחהו .יס.יפל שדקומ
 מה קרפהו 'וכו יפקה דויצ תחבשה ,הנכותלו הרמוחל הנגה
 רונולח לשמתשמל רזע רמוח ללוכ
 0 .םיחנומ

 יטושפו םירורב םירבסה ,תירבעב םיכסמ ללוכ רפסה
 ה םירשפאמה ,תוחיכש תואמגודו םימישרת לש עפש ןכו
 ל .רמוחב הלקו הריהמ

 ריחמ
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 .םיפילק ואדיו 400-מ רתויו תונומת 3,0007-מ רתוי ללוכו םיבכוכ ןיב
 ילכ ,םיבכוכהו תוטנלפה ,םיעזגה ,םיעוריאה לכ תא הסכמ ךירדמה

 .םימל תחתמ םיכובמ

 ,םינוש םיפושיכ תורשע ליטהל ולכות - םיידוחיי םיפשכו םימסק
 .םירחא םיבר דועו בהל יחירצ ,תומרגולוה ,תויומלעה ,ץפנ ירודכ םיללוכה

 1-5 תונוע - 5107 6: 9 52806 זצומ6 | םתרחבש תומדה תא בצעל תנמ לע - תיביטקארטניא תומד תוחתפתה

 1-3 תונוע - וגז 168 סע אקסז * | = תודליג עבראמ תחאל ףרטצהל םילוכי םתא הלש תולוכיה תא קזחלו
 1-8 עונלוקה יטרס * םיבנגו םירמכ ,םימסוק ,םימחול

 ו וו ל יביטקארטעא אוה םירוטילקתה תעברא זראמ ,קשנ ילכ 60-מ רתיי ןיבמ רוחבל ולכות - ףושיכ ילכו קשנ ילכ לש עפש
 .ליגר רזואב תועצמאב תושיגנ תוסינכה לכ תא ךפוהה שדח | הונוכת שוכרל םכל ורזעיש ףושיכ ילכ 100 ןיבמו םכמצע לע ןגהל

 ח''ש 179 :ןכרצל ריחמ .םייחב ראשיהלו תודחוימ

 5%3ז דא
 ןטפקה אסכ - םיבכוכה ןיב עסמ

 לע דקפל הכזש ימ שיגרמ ךיא .דוקיפ חקו אוב ,ךל הכחמ ןטפקה אסיכ
 ?םיבכוכה ןיב עסמב ופתתשהש רתויב תומוצעה ללחה תוניפסמ תחא
 ולטנש רתויב תומסרופמה תוניפסה לע דקפל הכוזה אוה התא הז קחשמב
 .תושידחה היגולונכטה תוגספ תא ךמצעב ליעפהלו םיבכוכה ןיב עסמב קלח

 .היצרדפה לש רתויב תומדקומהו רת"ב | .הלוכ םיבכוכה ןיב עסמ תיירוטסיהל יביטקא
 !םיבכוכ תמחלמ תודוקפ לש היצלומיס תווהמה ןויצ תודוקנ 1600-מ רתוי * וכותב יארקא עסמל אצ וא ךילע תובוהאה ת

 ונישלו הלעפהל םינתינה םיידמימ תלת םירזיבאו םיצפח יפלא * .םינמזה לכ לש רתויב תירלופופה ינוידבה עדמה תרדסכ קמעת
 .תיטסילאיר-וטופ 6311168 1115 תיגולונכטב שומיש * .היגולונורכו תודוזיפא ךירדמ ,הידפולקיצנא ,ם'טרל :"' רק .א66 - 1701 ללוכ * | םימוחת העברא ביבס תנגרואמ םיבכוכה ןיב עסמ תיירפולקיצנ* 0

 .ח''ש 179 :ןכרצל ריחמ עסמ לש העודיה "הידפינמואה"ה לע ססבתמ הז ירלופופ םינותנ סיסב

 :םיטרסהו הרדסה לכמ הנשמ תויומדו ,יללכו יאופר דויצ ,הדובעו קשנה
 .תונועה לכ - תירוקמה הרדסה - 51גז 170% *

 .תונועה לכ - 6 זצ6א[ 6026ת018110ה *

 ידכ

 .ח''ש 229 :ןכרצל ריחמ

 53ז דז6א - א6צ6|סקםסו4
 יללכה ונוזחל םינמאנה םיקיפמהו םיבתוכה ,יאמבה ,תווצה ורתונ 4 : 0 יטרס הנומשו ,טיהלל וכפהש היזיוולט תורדס עברא תריצי 7 - ו ל
 יסוחיי לולסמב ץנצנל הכישמה ,"םיבכוכה ןיב עסמ"ו ,ירבנדור / =

 רטניאה ךירדמה ,תעכ
 ויומדה תא ךירדמב שפח
 הל ידכב



 10 2: 011101100167 :קחשמה

 וימאותו .יִס ,ּיָמ :וישכמה

 יקנלמ וימא :קחיש

 : 89% - הקיפר)ג 00 =
 בא ,הפי קחשמב הקיפרגה

 ו
 .לסקופמל

 תרוצב( בלה ומכ םיארנ םיטרסה

 .(ןכותב אל ,רויצה

 70% - לילצ
 םירובידהו (!ללכב) הקיזומ ןיא

 ת/םייסמ ה/תאשכ ,םיבזכאמ
 יו ו ימי

 שה[! פוש תמו ואגצ 0
 .םהימודו

 83% - קחשמ תמר
 ב ב
 ביוב
 .ןלא

 97% - םייח ךווא
 ךישמי קחשמהמ הנהייש ימ
 תומר שמח לכ לע וב קחשל
 אל ותוא אנשיש ימ ו גב
 .ינומכ ,ןילא רוזחי

 85% - ללוכ ןויצ
 ש ימ ,סונימ עצוממ קחשמ
 1" ,ןושארה תא
 ינוניב םוחב ץלמומ
 תוינבגע

 "ג

 בטוו סע
 \ ירו םיתיזו

 ו ו
 םתאש יג מ הז
 יי ינויחתה רודמה תא
 ,13"ו 2 םידומעב

 םיארוק אל
 בג

\ 
. 

ָ 

 ו ה[ טו

 .הז תא בהאי

 זז ןקז שיא ,לייח ,םירכיא ,ןשי ןקז שיא ,ןגמ
 ויעב םע שיא ,םוהתל הדסק קרוזו ץר דמג ,העיפומ תצלפמ .לפונ דמג ,ותטימב תוינבצעב
 קזה שיאה ,ץוציפ ,קעוצ תושק
 ושאר תא דביא (2 זכרמ תגלפמ םיקה חטב 2 דעש) ןושארה קחשמהמ ערה רוציה ו 0 :הכרדהה תרבוחב בותכש המ יפל טעמ ביחרא ינא זא ,בוט םויב יתוא םתספת לבא .אוץעו תרדסב ינשה קרפב החיתפה טרס תא למיסש תועמשמה רסח םימיירפה ףצר היה הז .וגול ,ברוע

 " ו יו
4 
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 לפנ הזש ןוויכ דוע ותוא אצמ אלו (ת
 םוהתל

 ְי
 חנו 0 . ש והשמ לע טלחומ הרקמב תח :וריטימירפ קחשמ) םל ועה הצקב וה

 הצצפכ 1

 םייכינח ת
 .הלהבב ררועתמ |

 ע רדסתהל

 וא) המישמה ףוס דע ךתיא וראשי ,המישמ ליחתמ
 סיקממ ץוח הז לכ .(הפצרה לע ורזפתיש דע
 המ הז ,רובגית ת/לבקמ ה/תא םהבש ,םימייוסמ
 .רדתסהל ךירצ הז םעו שי

 .ללכ-ךרדב ,תוחוכהו תודיחי טעמ אל שי
 תונכת שי הדיחי לכל .רתוי וא תוחפ םיווש

 הז סימעפל) הלשמ לדוגו הלשמ םיקשנ ,הלשמ
 (!יהנשמ וליפא

 קירלא לשמל .תודחוימה תויומדה תא םג שי
 הטשמה) רביסידה ,(ןושארה קחשמה רוב'ג
 סימסק שי ולא תטומדל .דועו (ישפוח םוגרתר
 (םתומכב םילבגומ ךא) םידח'מ

 הטילשה איה קחשמב יתניחבמ הלודגה היעבה

 מכ המלצמב טולשל בר ןמז חקול 0

 יחומב התלעש הנושארה הלאשה א 0

 רשפאש הארנכ ו?יזהז תא ךירצ ינא המל '* 0

 בבוח םלצ לש וירושיכ ילב םג קחשמר ו

 בוהש הדבועב בשחתהב) םולכ ל שדחמ אלש עצוממ היגטרטסא קחשמ והז :םוכיסל

 "ה רבכ ,קחשמב "תומכסומה תורבוש תויצקנופה

 'מל הבר האנה חיטבי לבא ,(ןושא"" 8
 .ןושארה קחש 0

) 

 מה תא בי
 .תו ה

 9 / גוה יתרגסו יתחתפש ,עדו' ינא 0 הבי
; 

 .הז ם חילצתש ,;וווקמ ינא .הבתכה ךלהמב % )זרובב



 ,סטפספש ימ לבש

 (!הזכ והשימ שי)

 קוושמו םינרציה

 - םוב.יס.יפ .םלתשמו סטסות

 זוע הצרש ימל

 -ב
 ושגפיו 2, ,ינועבצ ךיריל תונכותהו סינשחמה +

 סיב ,יס .יפב םיגיצמה ןיב

 ןורונ יבשחמ ₪
 הינמ .יס ייפ תירלולס

 סיכלמ - ינוס ראפשו

כותו םיב שחמ
 הנ

 עמש אלש ימלו

טימ ,שעגב ,בוש
 ב

 תרושקת - ועול-ונמ

 הרמוח - הנכותה תור

 ירפס תאצוה - ימע דוה הידמיטלומ - יצרא-דה הנכותו

 קרב < טנרטניא - ןזיווטנ < םידומיל - סירב ןו'ג < םיבשחמ

 0 6 הלכתמ דויצ - לילמת ₪ לייוחל תוחיש - תרושקת
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 6:87 יכסמ ןיב האוושהה

 יכסמל (תרפופשה יכסמ)

 י | - יו םא (םיחוטש םיכסמ) 1=כ

 ו שלש שק רגל | | :תענמנ יתלב איה ךכ

 ₪ - ב "ב קוח יפל :הגוצתה לדוג ,]

 הנורחאל םסרופש שדח

 ינרצי לע הבוח ב"הראב

 ןיצל םיכסמה יקוושמו

 תא םג ךסמה לדוג דבלמ

 המצע | הגוצתה | לדוג

 יכסמב .(\/וטושגס[6 /\ז68)

 ל יה עי

 עצוממב ןטק ןיעל הארנה

 םיכסמה ילדג) 'ץניאב

| = 

-- 7 54 ) >> 

 ןוסכלאה יפל םידדמנ

 לדוגהמ יי עי

 יי יוב) יב

 "ריר ל ג יג

 רב ו ייל יב

 ךסמ ןכל .ןרציה ידי-לע
 ויתיוטםלה ו

 ישעמה הגוצתה חטשב

 ךסממ טעמב ךא ולש

 ל וב ימי

 םילדגב םיחוטש םיכסמ

 ורץ וי יי

 דחוימב תוהובג רוציי

 יריחמב ואטבתהש)

 ןתינ | םויכ ,(קושה

 [60  יכסמ | האוצמל

 לש םייתוכיא םייביטקא
 .הלעמו 17" לש ףאו 15"



2 
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 רתויב יתועמשמה ןורתיה ילוא יב גו

 .תרפופשה ךסמ תמועל חוטשה ךסמה לוט

 לברוסמה ,לודגה (8ד-ה ךסמ תמועל

 לק ,קיקד 6[1=כ ךסמ בצינ ,דבכהו

 לע חטשב םוצעה ןוכסיחהמ |

 תוטשה ךסמה תא ביצהל ןתינ ןחלושה

 אל טושפ 681-ה ךסמ םהב תומוקמב

 יציגו

 יגוס רנשש ןולכ :םיעבצו היצולוזר

 ,תונוש תויגולונכט לע םיססובמ םיכסמה

 ה יכסמ .םינוש םהלש םיינכטה םינותנה

 ההובג היצולוזר גיצהל בורל םילגוסמ ("אד

 ןיאו ךסמב םילסקיפ 1024א768 לש דחוימב

 םיעצבמ [1180-66 ימגד המכ .םיעבצ ףוס

 ףא וא | 1280א1024 לש | היצולוזר

 14"ל לעמ 1/000-7ה יכסמ .0

 ההובג היצולוזר תגוצתל םה םג םילגוסמ

 יכ םא ,םיעבצ ינוילימב 1024%768 לש

 איה היצולוזרה רתו* םינטק םילדגב

 םיעבצ יפלאב 8008600 וא 0

 םירקיו םימדקתמ רתויה םימגדה .דבלב

 תויצולוזרל םג םיעיגמ (הלעמו 'ץניא 17)

 .רתוי תוהובג

 ריהב אוה 681-ה ךסמ :ךסמ תוריהב

 ןומהמ בכרומ אוהש ןויכ דאמ

 םיעבצב םיריאמה (םינחרז) םירופסופ

 םינורטקלאה תעיגפל םאתהב םינוש

 יי יו יב=

 רוא רבעמ רשפאמה ילאטסירק

 ,ילמשח תוא יפל םייוסמ םורטקפסב
 לכ ןכל .םייוסמ רוא רוקמ ךירצ ךכ םשל

 םגסא|שתהוט6 םה 107כ7ה יכסמ

 ,הגוצתה ךסמ ירוחאמ |םיראומ)
 דה יכסמ ומכ םיריהב םניא ךכיפלו
 םישידח רתויה םיכסמה ,תאז םע .(1
 הרחתמה ךסמ תוריהב תמר םיעצבמ
 6 ₪7-ה יכסמבש וזב
 ןתינ 687-ה ךסמ תא :הייאר תיווז
 לכמ השעמל אורקל
 דוע לכ) איהש תיווז
 ,ךסמה תא םיאור

 וי .(ןבומכ
 ןייפאתמ = 1.6ןכ-ה

 ד
 אורקל שיו ,הברהב
 ילטנורפ ןפואב ותוא
 .תיזחהמ ,רתוי
 הגוצתה םידדצהמ
 וא םלעהל הלולע
 רבד .םיעבצ תונשל
 לש ויפואמ עבונ הז
 ווג
 תויוזל ו צג

₪ 

 יכסמ :למשח לוצינ

 םיינוכסח רתוי הברה [60

 דאמ םימיאתמ ןכלו למשחב

 .םיאשינ םיבשחמל

 יכסממ :הניק | תוטילפ 7
 המוצע תומכ תטלפנ 6871-ה

 תיטנגמורטקלא הערק לש

 תא - הליכמה | תרפופשהמ

 יכסמ .םינורטקלאה יחתות

 ףא םיטלופ םניא 1.60-ה

 .איהשלכ הנירק לש גוס

 .םיילאיר הייהנ ואוב ,םוכיסל

 רבד לש ופוסב עירכיש רבדה המ

 לש ןוכנ סחי - !תונקל המ יבגל

 .ריחמו תוכיא

 םילודג 6871  יכסמש דועב

 הנירק םיטלופ ,רתוי םילברוסמו

 היגולונכטב םישמתשמו תנכוסמ

 רתוי הברה םה ,רתוי תיביטימירפ

 הלוע בוט 155" 1.6 ךסמ .םילוז

 ךסמו רלוד 1300-ל 900 ןיב םויה

 רלוד 3000-ל דע עיגהל לוכי 17"

 ילדגב יתוכיא 681 ךסמ .הזמ הלעמל ףאו

 ורחתמ לש ריחמה שילש ףאו יצח הלעי וללה

 יצולובא לבא .לדוג תצובק התואב 1.6-ה

 לעיהל 681 -ה יכסמ לש םפוס ,היצולובא איה

 יכסמה תיגולונכטו ,תורופס םינש ךות

 יג יולי ינעיג יחי יגיב

 בד לש ופוסב ךופהת ,דבלב קומעה סיכה

 .ללכה תלחנל

 גנב ג יב כ ל מ עגל = רג וב מנ

 ,תפסונ הבתכ ,אבה ןוילגב

 !םיתוטשה םיכסמב תקסועה

 ...ווויייי'
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 0 א-ה. -

 תחתופמ הלילע ןכא

 קחשמ ,ןשייטסיילפה

 יילפה ילעב םג ,בושו

 זה האלפומה הרדסל

 ןוגרא ,םילשדוחכ ינפל ,דחא םוי

 "הירטמ" ינואגה םשה  םע  ימואלניב

 סוריו ררחש ,(ןיוצמ עמשנ הז תיזנודניאב)

 .הזוחא ךותל "1" ינואג רתוי דועה םשב

 רהטל הארקנ הרטשמה לש םיכיתחה תדיחי

 םירעוכמה םירוציה לכמ םוקמה תא

 אוה הפיה ונמלועב ,ןבומכ !םש םיאצמנש

 תדיח: .חצנמה דימת אוה בוטהו ,בוטה דימת

 לבא ,םירעוכמה תא וגרה ,תיקלח החצנ םיכיתחה

 םייח ןיידע "היירטמ" ןוגראב םיישארה םירעוכמה

 .רועיכ ץיפהל םיכישממו (...ךשמה קחשמ םיבילח)

 סוריווה .תחוורמהו הלודגה ריעב הז ,םעפה

 ,םירעוכמ( םיבמוזל םיכפוה ,םיקבדנ םישנא ,לפונ

 ןוחצינ תא גוגחל תובוחרל םיאצויו )אל ךיא

 לעב דחא רטוש "ובא ךא !פויה לע רועיכה

 םודאה אבצב לייח לש ףוצרפו תחצנמ תירולב

 םיברש המ תושעל חילצמ ,ןואיל !!!םחליהל אצוי

₪ 

, 

. 
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 !י!ודגנ םירעוכמה תא דחיא אוה ,וחילצה אל וינפל

 תוחנא תרזעבו וירחא םהינומהב םיאצוי םה

 ("ןה" םעפ ידמ ,חפקל אל ידכו) םה תורזומ
 רשפא-יא) ומד תא ץוצמל ידכ וירחא תו/םיפדור
 .וגרהלו (המשנב הפי אוה ,רעוכמל ותוא ךופהל

 עורזבו הקזח דיב ,הנומתל ת/סנכנ ה/תא ןאכ
 ,ןכ ןכא !קדהה לע ץוחלל ...ה/ךירצ ה/תא היוטנ
 יתיארשכ !םולכ שדחמ אלש תוירי קחשמ דוע והז
 יסאלקה דזא[= 60א[א[ \זאס0-ל המוד אוהש

 לע הרידא הירוטסיה השעש ,קחשמ ...םוקפק תיבמ הזה "קחשמ דוע"ל :שי

 ,טסאקמירדה ילעב לע רבדל אלש ,חור רצוקב ול םיכחמ 64-ודנטנינה ילעב לכש

 בוט השע אל .יס.יפל רבעמהש ,הארנכ לבא .הרדסב אבה קרפל רבכ םיכחמ ןשייטס

 !ול םירוכמ רבכו תרחא םיבשוחש םישנא הברה ריכמ ינא יכ ם ו

 ןיב הברק רתוי םע ,דמחנ והשמ היהיש יתבשח

 םתס ילוא ,רוביצב הריש ילוא ,ךסמה לע ה'רבחה

 ,וישכעו .תוירי דועו תוירי ,תוירי ,אל לבא .תוכמ

 לש םיינכטה םיטקפסאה לע טוריפ (דואמ) תצקל

 לילצו הבולע הקיפרג ,העורג הטילש .קחשמה

 לש לילצ עקרבשכ ינאיל םעפ םתבשקה) ןיחצמ

 (!עורג רתוי ?הניתממ

 אל !קחשמה לש יביטמיטלואה פיטה :םויסלו

 ונקית לא ...טנרטניאב רתא ףאב ותוא וגישת

 יי!וותוא

 ,רמאנ הבתכה לש חיתפב רבכ :הבושח הרעה

 אל דואמ ונחנא .תרחא םיבשוחה םישנא שיש

 ול תסאכל םיחמש ועיה .קחשמה תא ונבהא
 ונא .םעט לש ןיינע שיש הארנכ ,תאז םע .הרוצת
 ידואמ ותוא ובהאי ,םכיניבמ דואמ םיברש ,םיחוטב
 יהוז .םכמ תרחא םיבשוח ונחנאש ,בלל וחקת לא
 ?אל .היטרקומדה תוהממ קלח



 םג .החונמ לש דחא עגר הל ןיא .לד עגר הל ןיא
 הכירצ ,הראל ומכ המיסקמו תזעונ ,הצימא תמחול

 ו
 תומדה דציכ תוארל םיצוו םה .תרחא תצק
 המכ דוע תפרוג ,טפורק תרבגה ,תילאוטריוה
 םירלוד רקיעבו בהז ,ףסכ לש םידבכ םיקש
 ןובשחב םיפוצ םה - תוטושפ םילימב .םיקרקרי
 לכמ םיבר םיקירפש העשב חפוט םהלש קנבה
 הראל לש םיבלש דוע גישהל םיצמאתמ םלועה
 טקונ יתייה יאדו ,םוקמב תייה ינא םאש יניב
 רקבמ רותב .ידמל תומוד קוויש תויגטרטסאב
 ."ןנולתהל" ...ו דצהמ דומעל יל לק ,םיקחשמ

 וב תירותסמ- תכ .- ,טביט ירהב םימחול םיריזנ ,לשמל .ידמל םירזומ םיסופיט ינימ לכ םנשי הראל לומש ,הליגרה היעבה .ןוקרדה חוכב קיזחמ ,תועומשה יפלו תרוסמה יפלש ,ןאיז לש ןויגפה תא שפחל תאצוי הראל .ייק,וא
 ב הכרד תא ה 2 איה ,הראל לש תומדוקה תולילעב ומכ .ם - ןמרבוד-יבלכ ,םינונמת ,םישירכ ומכ י"/ -

 ו היתולעתב ,ןיסב םש

 יז יקמעמב ,חתמה ליבשב
 םגו םייזיפה הירושיכב םג תדיוצמ ,דימתכ ,הראל

 תדנדנתמ ,החוש ,ספטמ ,הצר איה .םיבר קשנ-ילכב
 שי הלש קשנה ילכ ןיב .המודכו תורונמ לע

 ,יזוע עלקמ-תת ,תוטקר ירגשמ ,םיבור ,םיחדקא

 .דועו םירויבהל

 המחלמל ךייש קחשמה לש ןושארה בלשה

 -יאל קוסמב העיגמ הראל ...רק בלש םג והז !הרקה

 ידדושש ,דימ הלגמ הראל .גנירב םיב םש"יא ,חרק

 םהש ,ולא םידדוש .התוא ומידקה רבכ תורצוא

 םשב בכרומ ןוגראמ קלח םה ,ברח-יריכש

 ו יב יוז נו ממ

 .הז בכרומ ןוגרא לש וקמוע ךותל הכרד

 ןקתמב שחרתמ ,םישפיט לש בהז ,ינשה בלשה
 שוטנ הרכמב רבודמ .היסור תלשממ לש ידוס

 הז םוקמב .ארפ- תויחבו ברח-יריכשב סלכואמה

 ,תאז תורמל .בהז לש תומוצע תויומכ ולגתה

 ילייח תא ךכ-לכ דיחפהו ליהבה המ .שטננ הרכמה

 הזה הרכמהמ אצי ללכב והשימ םאה !?םודאה אבצה

 תונושארה תחא היהת הראל ,אל םא םג ?םולשב

 יקחשמל ינייפוא דואמ הז בלש ...תאז הנשעתש
 תא ךפהש ןונגסב ןשקא דואמ הברה וב שי .הראל
 .םייראלופופ ךכ-לכל םיקחשמה תרדס

 ,ףסונ הרכמל העיגמ הראל ישילשה בלשב
 הראל .םיטיאוניאה לש קיתע בושיל לעמ אצמנה
 הברה ,םידיחפמ םירוי'צ םע תולעתב תרבוע
 רי ,םידלש
 אל הראל םא ,שחרתהל דמועש המ לע םידיעמה
 לכות הראל בלשה ףוסב .תינרע קיפסמ היהת
 .קוסרנרוט לש בהזה תכסמ תא ףוספוס ,תולגל
 ג

 .הלירגנשה תכלממ ,םינש יפלא ךשמב וניניעמ

 טפורק הראל

 .תרזוח

 םיבלש העברא

 ןשקא לש םיפסונ

 .תומישמו

 ,תודחוימ תויגולונכט וחתופ הלירגנשה תכלממב

 המ .ירותסמ לחנ גלפ ךותל םוחו רוא ךופשל ידכ

 יל וו לכ יג שיר ישב ל וגיייניב לג חג יניב

 ?ןוכנ ,הזה קחשמה לע לכה םכל הלגנש

 קחשמה לש טקייורפה להנמ ,לבפמק פיליפ

 וב = "כרב ו יל כ יישב יג ב ב יי

 םיעיתפמ םירבד דועו תויטבש תוחור ינימ לכ

 רתוי המישמ רוקחת הראלש ,וניצר ונחנא .ידמל

 " ונתוא קילדה דואמ הזה ןויערה .תירותסמ

 .הרוחא דחא דעצ השוע קחשמה ,תובר תוניחבמ
 ךסתופ לש עונמה לע ססובמ קחשמה ,תישאר
 לש םייפרגה םירופישה תא וב ןיא .3ו00ז []
 יחתפמ ,תאז תורמל .לצו-רואה יקחשמו היצמינאה
 ל יי יי ביי ביי מי ירמוג ה יג יב
 הריואה תא ול קינעתש ,תירוקמ הפמ שי בלש
 ו וי ג ולשיב מ יל ג ו גב
 תיסחי היגולונכטב רבודמש וליפא .הזה קחשמהמ
 .תנשוימ

 90 םויטנפ .תוגירח תושירד ךרוצ אל קחשמה
 ץיאמ םג יאדכו ימינפה ןורכזב הגמ 16 ,(3 | שי
 כ יעלי

 לג וש



 16 \(3ז 01 6 5
 םירוצי יכ ,םירשעה האמה לש תונורחאה ה

 'תונשב ,ןימאמ היה אל שיא .והשמ שדחל וחילצי .יגטרטסא יפוא

 ילעב בשחמ יקחשמ םיתנכתמה

 "לע בתכנ רפסה .תילמרונ אל היגלטסונ | אל ינא ןאוו הג 5

 הכזו 6) 1897-ב סלו 'גרו'ג טרברה יי א ילצא לבא /

 םימסרופמהמ דחא .זאמ םיבר םידוביעל .

 ף'ג לש תילקיסומה הסרגה היה םהיניב

 אל הרוצב תמכחותמ הקיסומ .ןיוְו

 לש תממהמ תוניירקו הזה םלועהמ

 ימ) יטירב אטבמ םע םיטירב םישנא

 דע לכשהה רסומ תא ןיבה אל דועש

 .יקסידה תא תונקל וצור :וישכע

 םינשהמ תחאב .רופיסל וישכעו

 ,הרשע-עשתה האמה לש תונורחאה

 הקורי הדוקנ העיפוה ,דחא ךושח הליל

 ו < <

 \\ הז 0[ 06 6 :קחשמה

 כ ב

 יקנלמ רימא :קחיש

 .רקחמו

 .תוברק 2

 ןיב תוישפוחב ליטמ התא

 תינבש ,רמולכ) ךתושרבש תוירוטירטה

 תונושה תודיחיה תא זיזמו (הכותב הנבמ

 התא .ברקה עיגמ ,זאו .ךנוצרכ תונווגמהו

 דע הככו ףקותו זיזמ .ףקתומ וא ףקות

 .ןוחצינ וא הסובת לע העדוהה העיפומש

 הליגרה הרוצב םילהונמ תוברקה יעטק

 ןוגכ םינטק םייונישמ ץוח הבוטהו

 םירבד המכ דועו תודחוימ תולוכי

 .םינטק

 95% - הקיפרג
 111 ב יג יב
 ב יד 1 מ עיג'ב

 קחשמל המיאתמ לבא היפויב
 בי יש דג 1 ב יב לגוי

 .ידמ יטיא היה קחשמה ,רתוי

 98% - לילצ
 !!!המיהדמ הקיסומ
 ןכו דואמ םיפי עקר תולוק
 ד מ ב ו ב
 יי כ ב יל וב

 .םידאמ לש ןוויכב םימשב
 | א ל העיגה ..ש דע [ . הברקתהו הברקתה הקוריה הדוקנה

 תרחמל .ץראה רודכ 3 9% 2 7 --
 ילכ ןיעמ ,וזכרמבו (הילגנאב םוקמ) תרבוחב תורוש יתש סי - ןומוק לסרוהב םוצע עקש היה רקובב -

/ 

 הלעמל הסכמ םע הרוצ רסח יתכתמ ןמז ספא וקחשל -- 9
 גרבתהל | ,בבותסהל לחה הסכמה 1 !

 המכ .םישחנ ומכ תועורז לעבו םייתפש 3% . םייח ךרוא רסח .,רזומ רוצי .לפנ אוה ,עתפלשכ
 אצי .עתפלשכ רוציה לא וברקתה םיצ | - 0 | . ןא , .

 ןטק חתות םע ךווא רונ'צ אוה ירה ,הברמה לכו .ןיבר תורוד ו : + תיללחהמ . "
 , ו סב "

 לע תיארניתלב םוח ןרק הרי -- .ןבסותמ
 םהיניבו וחרב םישנא .םישנאה ִת שולט
 ימוקמ ןותיעב בתכ

 | הקיסומה יגהו זו כה 91% - ללוכ ןויצ

 הסרגהמ הקיסומה איה קחשמב הקיסומ ה | .יטירבה אבצה תדקפמ לא עיגהו חרב - טש עמ קפס אלל
 ּי 1 . : ] 4 ָז וז / \ | |

 ילק סומ ולוק תאוש) לרנגל רפיס א ד גיב קח מ 20

 | | יסקימה .סקימב ת |
 דואמ דמחנ ואצי םיסו ל'גיינ םרת החיושוש ןרו'תוה

 ייגרו'ג ךלמה לש ופוריט ב |
 השילפה רופיס תא וד חממל
 הילגנא תפל?

 חבושמהו לופכה קסיד םיילפכ | טרס . : ה קסידה תא תונ קל וצור ןיידע לבא יא | יתיאוש רתויב ג

 קרזנ התא םשו -

 הז לבא .היגלטסונה ללגב ,דחושמ ינא ילוא זא " - .םונשל קלוחמ ומצע קחשמה תיינב 3
 0%; וזזקת םא םג .הלועמ ק יבאשמ ףוסיא .ס'נ י חשמ תמאב ינבמו תודיח'

 2 ה יטילופה דחושה ללגב ם אמ ד

 ואמ ץלמומ

 .םינויצהיי

 ..יתודלי

 ה ו קיימה



 "5 ו

 0 קיה ג יש :

 6% א-ב + 44 ) ימ ירשה
 . וע

 61280 : ביבא - -לת 2 2110 + דת - קירפ 2
 .קירפל יתנש יונמ רובע חייש 44.- לש םיווש םימולשת 6 הזב ףרוצמ

 8 :ןופלט ו ,דוקלימ : | ייארישק הת[ -> < ת-""-" 7 יהחפשמ סש ב ב

 -.. וו ןח ב... :סיטרכ יסמ .סיטרכה לעב :יאושאנ
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 44 לצרה 'חר :הינתנ (
 ו :הינתנ ףי

- 37" 
| 09-8846245 

 09-8628606 :סקפ

 שחוממ יתי 0 ו א
 - /480659 :סקפ

 תורחת אלל םיריחמב ר 0
 תומדקתמה קחשמה תוכרעמ ת

 תויב

./ | 
 ב , יב

 520.4 כזיטסוה6051 'שדח | 07ו620ע 6200 'שדח תילסרבינוא קמ!6ח00 4 תכרעמ תילסרבינוא /0510ז]

 קחשמ .% ללוכ קחשמ תטלק ללוכ קחשמ תידי ללוכ ,הליגר תידי ( שק

 ח "יש 90- ח"ש 690- ח"ש 9- המגדה קסידו ןורכז סיטרכ

 חש ,290-

 קחשמה תוכרעמ יגוס לכלו בשחמל רתויב םישדחה םיקחשמה תא ואצמת ונלצא קר
 | | 'ַּצ | | /

9% - . [ 
| 91 

 ו ו- =

 50 פי

 7 6 אזמז6שמ00 4 ה פא כיסו 1 0 דו - 8 | 64 111 ץקמסה 1 ו 5062/4 [1]%3ֶצ 2

 ,םיסיטרכ ,םילבכ ןוגכ קחשמ ירזע לש קנע רחבמ ונתושרב
 תרשפאמה תנעטנ תטלק : םיחפנב ןורכז יסיטרכ | ודי

 ₪%. יקחשמ לש הקיחמויו -"
 ח"ש 299- יוב-םייג "/ " 0 ח "ש 89- מ לחה

+ 

 דועו םיאגה ,םיחדקא ,תוידו

 תרשפאמה תנעטנ תטלק
 לש הקיחמו יולימ

 ח"ש 990- 4 יקחשמ |

=" ) == 

 רשפאמ ,120600 \ 4
 464 יקחשמ קחשל

 ח"ש 1,690- םירוטילקתמ

 תוליגר ,קחשמ תוידי
 םינוש םיעבצב ,תודעור וא

 ח"ש 89- מ לחה

 גז לש ר : רתויב

 סע ,םינוש םיחדקא
 השוודו עתר

 חש 129- מ לחה
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 שדחה תורבוחה סע סקימוק תקלחמ
 םירחא . 0 6

7 7 1 4 

 %- \\- המ

 | | 4 ו: = ימאו תיעוצקמ הבסה
 1116 ( 145075 10 . טריגמ קחשמ תכרעמ לכ לש ה טקלא רודיב יתוריש

 8 תתס | ,ןנורטק

 יארשא טיטרכ ידחוימ םיר 07 זעו קחשמ תודמע ףעצל תועצמאב תוינופלט תונמזה תול-| ילסרבינוא הרוצתל הל'גרה ' אב םיעוריאו תוכיטקל ולבקתמ
 ששה 0 .=-- ₪ יח שר טרל םיחולשמ .



 99-בש םהלש העובקה החונתה תא וצרפיש יתיצר ךיא !!וזוזי םהש 'תיצו 4

 חא

 יל

 קיטסלפה תוכיתח .אצי אל לבא ,יתיצר דב
 ] ו" | 'ת

 ןתעבהב םייח תורסחו תואופק וראשו תורוראה

 םהלש םינפה לע בוט בוט תלכתסה םאו תיתצלפת

 לש תוירטמיסה יא חכונ .תוצלפ ךב הזחא .
 אְדו

 ור המ ,םיטרפב קיפסמ ועיקשה אל טוושפ -

 |הינפ יקלח
 | זחוומוו
 .\ :תושעל

 קיטסלפה לייח !הזה קחשמה ידיל עגה זא

 לוכי ילש לייחה .תולאש- לאוש"ךכ-רחא-הרוו-םדוקה

 ילכב גוהנל ,לוחזל ,לגלגתהל ,ףפוכתהל .תוריל 'ץורל

 !ייח תגסיפל יתעגה !א"טצזפ תושעל וליפאו בנוה

 יאו ךסמ ירוחאמ ןיידע הז לכה ירחא ,שממ אל .בוט

 .(שגרמ ןיידע הז לבא ,םיידיב םתיא קחשל רטפא

 דגנ (םיערה) םיפוזשה ,תואבצ ינש ןיב איה הכרעמה

 וצרי יאדו םכיניב רסומה ירסח .(םיבוטה) םיקוויה

 ךכ-לכ אל םג הזו רשפא יא לבא ,םיערה תא קחטל

 ילכב ןיטולחל םיהז תואבצה ינשש ןוויכ ,הנשמ
 תומיישמ ןומה שי דיחי קחשימב .בכרה ילכבו קשת

 ,םינומיר ,םיבורב שמתשיהל רשפא ןכלהמבש תונוש

 שאר תייצפואב .דועו םיפי'ג ,םיקנט ,םירויבהל

 ותיא עיגהלו בייואה לגד תא סופתל ךירצ שארב

 ןינעהו היגטרטסאה תמר .ךלש הנחמל הרזחב

 -ףוג-דמימ-תלת יקחשמל תיסחי ,ההובג קחשמב

 הנוש איה בייוא לש גוס לכב לופיטה תטיש .ישילש

 תואצות גישהל ידכ תמא ןמזב התוא דומלל שיו

 איה ישוקה תמר .(המישמה תא םילשהל ,ונייה)

 אל ןפואו םינפ םושב התא ,שממ תונמוא השעמ

 תונורקע תמשייו תנבה אל םא ,בלשה תא םייסת

 בייח הייהת וירחא אבה בלשב יכ ,םירחא וא הלא

 ןווכל ךיא דמלת אל םא ,לשמל ךכ .םהב שמתשהל

 אל ,37-ו 2 םיבלשב ךירצש ומכ ןומירה תלטה תא

 ,ןכ ,ןכ .< בלשב ךתוא דירטיש קנט דימשהל חילצת

 איה םנמא ,תניוצמ הקיפרגה !?יתימא רגתאל ונוכיה

 קורי ,םוח םה םיטלושה םיעבצה) תצקמב תינוג-דח

 המיהדמ הרוצב הזז ברקה הדש תגוצת ךא ,(רופאו

 םיררועתמ םהש הלילב יתמלח ךיא !המיאתמ התייה אל טושפ ןמזהמ םיזו

 .עפוש ןילעמכ ינממ םיעקובה רשואה יקוחצל ,הזב הז חובטל םיליחתמו ₪

 רפינ'ג לש ףוגה ומכ הקלח ,לייחה תעונת םע

 ..ןמשב ותוא החשמש ירחא טיאויה-באל

 תכל ירישו םישראממ תבכרומ הקיסומה

 םיטקפאה .יטסירומוה קיז םע םייאבצ

 ,םינייוצמ םיצוציפהו תויריה לש םיילוקה

 .המחלמ :דחא רבד רמוא לכהו

 הזחוש \]1גח 3 :קחשמה

 ןשייטסיילפ :רישכמה
 ןונ-ןב יבא :קחיש

 85% - הקיפרג
 ךסמ תקלחה יתיאר אל ןמזמ

 נג

 זז ךסמה שארב שאר תייצפואב

 .(תויטיאב רתוי

 90% - לילצ
 טלחהב הזה קחשמב דנואסה
 .דאמ הפי רסמה תא ריבעמ

 90% - קחשמ תמר
 רבעמה ,תוקייודמ לייחה תועונת
 .טושפו ריהמ אוה קשנ ילכ ןיב
 טעמ תחקול תועונתה תדימל
 .תיסחי ,ןמז דאמ

 90% - םייח ךרוא
 .המיחל תוביבסו םיבלש ןומה
 םימחלנה םינקחש ינש תייצפוא
 יבמ יי יו

 90% - ללוכ ןויצ
 גלי יב ו ו לב דרגו

 .וב יתקחישש

 רטנס ןאס הגמ תובידאב

 צ"לשאר - בהזה ןוינק

 03-9617808 .לט



 יקחט

 קחשמ תרדסל קדצ השוע אל ילוא הז - 66106חו 11 תא שגופ \וזזונג (

60 . 1 . || - 
 ו

 .התוא ראתל רתויב הלקה ךרדה וז לבא ,הגס ליש 6 0[ (6 |

 ר לרר ליו תא רוצעל ךדירצוש 9 ףריויי
 ו <

 צש 4 2

 לסחל יויווויודרויוו % א =

 ְו 0 רח ל < -2 בו

 שו ועונש . פאה ר ה לוט ריל
- -- - 

 תווחוטנו 5% ור ץר שר
 .כ ור די

| 

 תווש !וןא ה הו
 וביסמ

; % - 4 274 41 

 ר דרררוו\צל יוו -

 ונל נועז שממ - - לר א - --

4.- - 

 ו ף דר - -ר ליר -ר ר

 לש ח ר 0 גב תיפרנגה - 5 < = -

- - 

 םתחרה -ר רי -- אנ זר -רר

 וה הלפנ ט דה קח ה
- 

 ררווו וי לר -ר -ר ר רש

 תסרגוש ו גוכמה תסרגבש רוחו
= 2- - 

 דר ף ייר ור < ו 5% .

 7 0 ו - אר -- -

- ". . - 

 1 ( ו -% 4 ה 5% קס ₪ 5 -- -- -

- \ - - - . 

 סותה דרוור רף ר רה ד'ר צר 5 4 שר -= 7-0 - -

 שונו | וע 4 4 / , לעת

 לכה ךסב שמ יבצמ 4 שט מל ה לר רזר תחולת ור צו 9% וש . -

 ביעז ו זרויזרור *- + - ול לו טי .- .
 = בכ = = = -. -2- ₪ 8-3

 * % לר \% %

 הרוי התא וב ,.קחשמה בל א הנוכמה בצמ - ריו ירא) ור --ר יי \ 5% קר = %- 5 . .

 הזר זר זר ריר יר כב << לר דרור - --חר.* *%צויוו' -

 ו ב = שי - - . -'= 9 - -
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 , - 59% 'ך יר חש = = -- 3% = +- ---

 בצמל 17 עב - -4 3 ₪ ב

 . ,רוו דרגו ציר ר "ר' וצררר 6% ווציר - ו = צר -
 תמצוע תא רדיבגהל ןתינ הז בצמב ךא גוכמ

 4. % דר ור זר קר ץר דר רדדרר רבו "וריר דר ראי הריורו רו לרדיו

 תאז ךא ,תינס וו 4 ג תא 4 א ם -

 ₪ =- -- ₪ = - כשמה לש תפסות וא : | י ף%% - רו ה ו ריהזריו ל ₪ 5 5 ל

 דגנ תוברקב ןמאתהל ךל ןתונ ,םיסובה בצמ
 וליאו וודלוול ₪ יר "ר יל 'ר ויוו ור רו ץריווצ וירו ךר 4 רה 5% ר -<

 ₪ - - 4 = / | |/יאו ןנוקואו> ןש -24 מ -

 ,םיחווטמ לש הרדסב ךתוא ביצמ ?יאה מ - - יש < לרר\* וררוצו הוציו\רכ'ר 5 5%

 תומכ םע םינוש םירוצי לסחל ךילע םהב

 םיבמוזמ םישנא ליצהל ,תשומחת לש תלבגומ
 .תועסונ תויננכממ תוצלפמ ליפהל ,םיפקות
 ..דועו לבגומ ןמז ךותב תויבח ץצופל

 קינעהל חילצמו הנהמ דואמ הזה בצמה
 ירקיעה קלחה ומכ טעמכ ,קופיס הברה ןקחשל
 .קחשמה לש

 תודוקנב ולקתית ירקיעה קחשמה ךלהמב
 אצמנ םדאש םעפ לכב טעמכ .תובר תולצפתה
 עוגפל ולכות םא .יבמוז ידיב תוומ תנכסב
 וא חוכ תפסותב וכזית ,ןמזב ףקותה יבמוזב
 קיפסמ ישי .עונל ולכות וב שדח לולסמב
 וארי אל םינקחשהש חיטבהל ידכ ,תויולצפתה
 וקחישש ינפל ,עיצהל קחשמל שיש המ לכ תא
 רכממ קיפסמ קחשמהו םימעפ לש בר רפסמ וב
 !!סוטש 0( הב תחא הדוקנ יהוז .תאז קידצהל ידכ
 [וח6 תרדיס תא תוכהל חילצמ (!וש 4
 * גדוש לוע ( זו
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 קחשמה ףוסל וליפא ברקתהל ידכ .םינקח* , שוהה ןמ קלח לצא לוכסתל םורגת איהש דע ההובו הכ ישוקה תמר .השעמל .הליגר יתלב הרוצב השק קחשמ אוה [1008 0( הש 4



 1 זס דא . יא |
 "/ < 7 (זְעוזוס | 6 .

 םע היעב תמייקש ודוה רבכ הגסב .טסאקמירדה | ,רתויב הכומנה ישוקה תמרב ותוא ליחתהל ךירצ

 לקתנש ימ לכשו קחשמה לש לויכה תנכות .תושפנ שמחו קחשמ יכשמה העשת םע

 קסידה תא ףילחהל לכו" הז גוסמ תויעבב היעבה יכ הארנו ההובג דואמ ישוקה תמר

 .תנכדועמ הנכות ליכמה קסידב ותושרבש | לכב םירודכ 6 קר לבקמ התאש הדבועב הצוענ

 קחשמ הגסל שי ןיידע ,הלאה תויעבה םע םג הכומנ וללה םירודכה לש םתמצועו תינסחמ

 תוניטורלו ישוקה תמרל םילק םינוקית םע .חצנמ | תויהל הכירצ התייה אל ישוקה תמר .תיסחי

 לוכי 110086 0[ 16 12686 2 ,חדקאה לש לויכה | תוקינעמ תוברה תויולצפתהה - ךכ לכ ההובג

 תכרעמל רתויב בוטה חדקאה קחשמל ךופהל | םורגי קר ברה ישוקהו קפסמ םייח ךרוא קחשמל
 ךרואש םושמ רתיה ןיב תאזו יהשלכ קחשמ .םיבלשה ןמ קלחב לוכסתמ חורצל םינקחשל

 .הובג ולש םייתה | חדקא לש קוידה רסוחמ תעבונ היעב דוע
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 ינוציח ןנוכ הריכמל +

 ו

-- 3 

 .תוינסחמ 2 ללוכ ,טייבהגי'ג 1

 .תספדמ תאיציל רבחתמ

 .לט ,הדעס הנוי .שדחכ

2-. 

 ריבס ריחמב תונקל ןיינועמ >

 166 וא 133 וא 100 םויטנפ

 ,חישק קסיד םע ץרהגמ

 ךסמ ,םדומ ,תדלקמ ,םור דיס

 16 לש ימינפ ןורכזו ינועבצ

 ףילחהל וא תוחפל טיבהגמ

 השמ .ואדיו יקחשמ תרומת

 .03-9615526 .לט ,ילארושי
 קיטסיו'ג הריכמל >

 ןיוצמ בצמב 10 ד
 קסיד ,המגדה קסיד ללוכ
 תוארוה תורבוח יתשו הלעפה

 לט ,ןועבג לבוי .ח"ש 200-ב

7. 
 לעב םור.יד.יס תונקל ןיינועמ *

 .לט ,רטסוא ןורי .םינצחל ינש

9.-.. 

 ןשייטסיילפ
 ןשייטסיילפ הריכמל *

 םיקיטסיו'ג 2 + ילסרבינוא

 םיקחשמ 4 + ןורכז סיטרכ +

 לש ריחמב לכה .האישנ קית +
 יבוק .הלועמ בצמב ח"ש 0

 דוככל

 :סירפ תכרעמ - סיצוציפ
 6280 א"ת לפרוס ד"ת

 ,סי/רישכמה סש

 ,%% .. 9% .%ו.יוו'י' ..5.9' .אאא.<

 ...וווופוי'יי'י'' ..(ו.או'י'י' ,.ויפרי

 ויסכ הכה העדומה תא ,סניחכ ,\וטסרפ כ

 וא וווווייויייי'

*'949+.. 

 ..וווייייו''יי''' '

 .וווויייי'''' .וויי. יייי' . .והוויווופירפוייי'* ..4והוופופויוופיריו'י*'*

 ילו ..,.(+י.ויייי' 4%

 .(,וו* '''
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 ..ןוווויי''י'

 .03-9464285 .לט ,לובוט

 םיקחשמו תידי רכומ

 וא רכומ ןכ ומכ .ןשייטסיילפל

 34 ןנוכ + ודנטננ רפוס ףילחמ
 תידי תחא תוידי יתש +
 .לט ,קבורפ רפוע .וברוט
6.. 
 ,םיטלש 2 ,64 ודנטנינ הריכמל
 ןנוכ ,קאפ-לבמר ,ןורכז סיטרכ
 לכה .(צץ(6'ןכ ללוכ) םיקסיד

 תויקסיע תועדומ
 תי םיאנכטו םינאובי

 ''ייוו  40%

א
 

 םיקחשמל הסינכ ןיא

 !בונג שוכרלו םיקתעומ

 ליצה/ןודעופ/סי קחשמ/סירישלל וג

 ָך די-בתככ העדופה תסו)

ו 4.00% ייי''
 

 .וופיי'י"' .ו:י.

 ו" ..הוווי'''' .
 ..ו9ויי''

 וא ..

 !האיצמ ריחמב ,שדח בצמב

 .09-8617397 .לט ,שולש ריפוא

 הגס
 ללוכ טסאקמירד הגס הריכמל
 הגס :םיקחשמ 4 םע םדומ
 ,/וזזטב ['18ת(סז 3 ,2 ילאר
 זצ( 0 א[א[ןצ(ג ,קינוס
 .לט ,יאלוזא דוד .(שדח רישכמ)
5, 

= 
 לש =- 7

 ,םירחוס ,תויונח לש /
 ודבלב םולשתב ולבק

 .דכלכ הז ספוט לע רוי

 .(.וי''
 2 .4וו9י'י'

 ..(,99י'י' .',

| 
 ו

 תונוש/סיכתכתמ/ו
 ו

 ו
| 
ֶּ 

 ודנטנינ
 600-ב 64 ודנטנינ הריכמל
 סיטרכו ,תוידי 2 + ח"ש
 יקחשמ הריכמל וא ,ןורכז

 .ח"ש 250-200-ב 64 ודנטנינ
 .06-626151 .לט ,ולש ןתמ

 קחשמה תא תונקל ןיינועמ

 םגו אסא א פצפ גאס

 .קחשמב ףילחהל תורשפא
 .לט ,יקצוסיו תימע

88.. 

 קחשמה תא תונקל ןיינועמ ינא
 אסא דחפ

 רמתיא .ינשה וא ןושארה

 .06-6320597 .לט ,אריפש
 :בשחמ יקחשמ הריכמל

 .ח"ש 130-ב ("צ 1

 75 גזצכ 5

 ₪ 7א תא .ח"ש 80-ב

 קסטס .ח"ש 130-ב 02

 130-ב 51081 .ח"ש 130-ב

 10-ב 5148 68477 .ח"ש

 .ח"ש 0-ב (211.8 ₪ .ח"ש
 180-ב 4615 (> 5%

 א םא זא 81.08 .ח"ש

 .לט ,ןוקיר רוא .ח"ש 150-ב

5-. 
 תא ףילחהל/רוכמל ןיינועמ
 לוחכ בכוכ :םיאבה םיקחשמה

 ,הלפאב םיקית
 א5ד 85, אפה צא

 ל. אצז 99 תק 055 07

 אוז6ז1ד 2, ואסאא|5 2.
 או 1.1. 8

 תפסוה תומיישמ [כ1 את 0.

 + ד 7

 ה 03 55, \אאזצ

 אגא. אוצדו: דתחמ

 = הזז .תא 5

 סו ה 310, א \אכ

 הפקד 5שד 2, א

 ז[.[/מ 98. 082 2.

 זה 10, יס קז

 והפ ם0זאאז[א6,
 0-0. כמה ןזונאד תא
 הוק התאש ינש קחשמ ....דועו
 ינש .ריחמ יצחב לבקמ התא
 .08-9349338 .לט ,ןניק

 הגס \
 "ג םייגל םיקחשמ 8 הריכמל |

 "ליר רוא .דחא לכ ח"ש 45-ב
 .---5 .לט

 מנ .,.י.יי'' .,(ו:''''
 .,'י'י' 4+יי' יי

ו ווננ
 

 0 | \ ְס 0 ו.
 .,.וווי'
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 לוז םוסרפ

 !םלתשמו
 | םינמזומ םיבשחמ יאנכט
 ריחמב הז רודמב םסרפל
 !הכורא הפוקתל ילמיס
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 51280 ביבא-לת 28110 דת -ריעצה ןייטשקירפ :םיבתכמל ןעמה

 ,םולש ןייטשקירפל

 :א[ק3 לש לודגה ןועגשה המ יל ריבסהל לכות ילוא
 ?ןועגשה לש ןויערה המ .א

 ילעופ אוה דציכ ב

 ?יקוח אל רבד והזש ,ןעוט ילש בוט רבח עודמ | .ג

 הינתנמ ינומלא - קירא

 אדון 600
ְּ 

 א
 .לט ,ןימינב ןרע .םיבר דע

 ולאה םיקחשמה תא שפחמ + 8

 ,םולש קירא ק0כטע םא :ןשייטסיילפל

 וזל דואמ המודה תוכיאב ,הקיסומ יצבוק םה א93 יצבוק .א 90-08 2, 5 !שייטסיילפ

 ךותמ תעקוְבִת הקיסומה :הטושפ הפשב .רוטילקת לש 8 ןשייטסיילפ יקחטמ רנמ -
 .בוט תעמשנ טושפ ולא םיצבק שפחמ .(נ(2/41, 5108[ 99-ו םיריחמב םינשיו םישדח

 לש היגטרטסא יקחשמ .יס.יפל םיקחשמ ףילחמ סגו .סיחְו

 הקיסומ לש גוס לכ רומשל רשפאמ א103 לש טמרופה ב רפוע .'וכו תוברת ,םייניבה ימי ןנוכ םע ודנטנינ רפוס רכומו

 .םצמוצמ ץבוק לש הרוצב לבא ,(המודכו קור ,פופ ,יסאלק) .09-8345090 .לט ,קבורפ תידי ,םיטקסיד ,טיב

 שי .טנרטניאה תשר ךרד תוריהמב ריבעהל לק הזכ ץבוק .לט ,קבורפ רפוע וברוט

 אצמנה ,ליבקמ בוקמ תירישעכ םיספותה ,\193 יצבק ודנטנינ .-0

 :הטושפ טמרופה לש הטישה .ירוקמה רוטילקתה יבג-לע םיהקירמא םיקחשמ + 0 /\1א תא ףילחהל ץינעמ +

 ולא .עומשל תלגוסמ אל ןזואהש ,םילילצ םשור אל אוה םיקחשמה .םיאפוריאו רוא .ןשייטסיילפל 5
 םשל .םיהובג דואמ םילילצ וא םיכומנ דואמ םיללצ :ומכ ,רתויב םיבוטהו םישדחה .06-6590475 .לט ,ןוקיו

 יהוז ."םיבלכ תיקורשמ" יהמ עדו* יאדו התא :המגדהה דעו 100% או זס 4 םיקחשמ ינימ לכ הריכמל +

 םילגוסמ םיבלכ םתוא םילילצ העימשמה תיקורשמ םדא .ח"ש 300-200 :םיריחמב א א שא :ומכ ןשייטסיילפ

 תוינרצי לש הטלקהה תוכרעמ .םדא-ינב אל ךא עומשל .06-6263770 .לט ,ינשוש 3, זי 99

 םיקתעומ םילילצה .ולאכ םילילצ םג תוטלוק ,םיטילקתה - וי וקח שמ הריכמל * 6

 א[23-ה בוק .םוקמ וילע םיספות םהו רוטילקתה לא מ חב 64 רדנטנינל אטמס 08

 .ולאה םילילצה תא קחומ טושפ היצלומיס יצבקב םג ןיינועמ מ
 ו וש ול ו וקשה כ השמ .64 ודנטנינל םימיאתמש םישדחה םיקחשמה 6

 לה 0 " .לדמל קדוצ ךרבח ג 6 .לט ,ילארשי ןשייטסיילפל םלועב .

 תרבח תושר אללו ןמאה תושר של ה מ ה -- 5

 הז ,טנרטניאב ותוא קלחמו - יי , ה 2% % ל
 לש תיקוח אל הכתעהל הה ץבוקל ,םיטילקתה .האיצמ ריחמב 64 ודנטנינל ו

 | ההז רבדה .יקוח אל טלחהב .03-5790407 .לט ,קחצי ןנור .09-7716092 .לט יז

 הקיסמ לש םיעוציבלו תוריציל .בשחמ יקחשמ לשו תונכות

 תושר אלל תוריצי לפכשלו ףיפהל רוסא .םירצוי תויוכז שנ

 .םירצויה ו ו /י | ך 1

 סולש ייטשפכי | ו עט צ ה ש

 תולונח 2 יתכלה .לארשיל עיגה ו -- ל

 ןוכנ הז םאה .לארשיב תוגיצנ ויא : | ו
 ביבא-לת - רטטשכוה ןרוא יא הגסלש ,יל ורמאו \/ חט ש םע

 96ז8|0760-ב
 דבכנה ןרו

 תתל חילצא אלו תבכרומ דואמ לארשיב ודנטנינו הנס ו

 קר ,םויכ ,רעצה הברמל .תורוש המכב תקי*ודמ הבושת

 לש אוביה .לארשיל רידס שממ אובי שי ו

 השענ ,ודנטנינ לשו (טסאקמירדה) הגס לש םירישכמה

 ל"וחב תושכור ןהש ,ללגב .תויונח המכ ידי-לע יאמצע ופו |

 תיסחי רלחמ תובגל תוצלאנ ןה ,םירישכמ לש םצמוצמ -

 בוט תורש תוקינעמ ןקלח ,תאז תורמל .םירישכמה רובע --

 .ןימאו

 פחס06אשע/ּבהעס /

 !ההובג ןיינע תגרדב םיפתושמ םיטק'

 04 -8110866 .ל0
 ₪'|   11 0 00"ש'|  0000 [0

4 | | 



 וד ו ₪ ור 5 + 3 <
 5 62 קחשמ ןיב םיהדמ בוליש ןיעמ היה הז

 .לוללע היה הרדסב ןושארה קחשמה

 אבה ינש .רוטלומיסל ידייקרא םיצורל
 קרא םיצורימ

7 

 קחשמה עיגמ וישכעו ,ןושארה קחשמה לש ירוטלומיסה ןפה לש
 .תונשוימה" טיב 32-ה תוכרעמל הרדיסב ןןורחאה טעמכ אוה .1118ג 51886 - החנה ךוע

 .סעמכ קר .ןושארה סיפרטסאמה תא רזחשל חילצמ

 ,םדצרמ ,ירארפ ,שרופ ומכ
 ,ראוגי ,יניגרובמל ומב עורג קו חתנ :עווגב אקווד ליחתנ

 | ןיא .טיפקוק תייצפוא ןיא
 םילולסמ 10 .דועו ןראל'קמ ו-9 :

 : ותמ גהנה לש הייאר ת
 בוהאה הייצפואה .תינוכמה םשג ,הליל ,ברע ,םוי יאנתב ב

 רפוש יפרגה עונמה .המודכו קחשמהמ | רתויב | יילע

 טוריפה ,ןיוצמ אוהו תצקמב ןאכ תמייק אל ןושארה

 םיטרדנטסב) םיהדמ יפרגה חילצה \

 רפסמו (ןשייטסיילפה לש הגיהנה תשוחת תא ריבעהל

 קפסמ היינשב םימיירפה חול תגצה ידי-לע םומיסקמב
 דע קלחו רהמ זז ךסמה .רתויב בוציעו .םינועשה .םינווחמה
 .תופצל היה ןתינש המכ םימגדה יפל גהנה תביבס

 ל  םא םירידנ םירקילפה [1ו8ג (א%שג ב .תואיצמב
 -ר זר וזה הויצפואה תרד

 עג קוחרה עקרה םימעפל 6 -
 היצפואש םיששננאל רוזעל ידכ

 הנומתה .תינצפוק תצק הרוצב ו
 | תחלצה םהל הבושח

 תורמל תניוצמ תיללכה ₪
 ד" אבה הי - וא =

 תיארנ היצזילסקיפהש

 קפס אלל .דאמ תשגדומו

 תא רבכ הארמ ןשייטסיילפה

 לש דנואסה .םדקתמה וליג 2 | ה
 תקיחוט ,םיבכרה יעונמ (תחא (6137[ לע הציחל) תינוכמה

 אוה תוושגנתההו םיגימצה | לכ [שלושמ + סקיא + הלעמל| קיו שי

 תאו תיזפה השוחתה תא ריבעהל תורשפא | םינוש םינרצימ תוינוכמ ימגד 19 :לכה ריבע ְ ץא לכה - ,םיאנתה תולבגמב יתואיצמ הזה קחשמה ,תונולת הברה ןיא 0 ₪ ומ - --2 0 תליחת דעו הניעטה ךסמ

 תפסונ הייאר תיוז תתל
 -ר ץר ור %\ר יי

 טוריפ אלל י

 0-6 ו 2 ו
 ו 2%



 4% |[1 לרר
 וורוסייר "ל דר רש 'ח /41% זו

 . |, זחזה וור ןיב ינויגהה רשקי דל ף | | <-ר < ו א

 םינתינש םייסיסבה םינוחוה. 2 "ל
 -404|]| ההוזחו , "

 תויושגנתהה בור רמושיו - * | לוז
 /2 ל" 4 - : בכר ילר \

 - .*.\ ;/ ,ר "| = ויה - רחא בכרב העיגנ לכ אפ ,. - בג

 ךות ריואב םירטמ רפסמ ילכה החוב | 1

 איבתש תמלשומ התיחנו וא

 תולמעתהל תיפמילוא תורחתב --

 .גניטילר ליבשב םישוע אל המ 5 2

 םדוקה קחשמהמ טהולה ףדרמה וא

 .שדח דנואס םע תושדח סם של

 שיבכב ביצהלו ,תרובגת ןימזהל ו /
 1 4 וכווער !זרוו רו

> 
, 

 ירוו
 1[ !חפל

 ו\ורר=-

 ורק

 | א

- = 

 קחשל ןתינ ןאכ םג .םיגימצ ירקנמ ףאו םימוסחז

 תא ינשהו םירטושה תא קחשמ דחאה ח .

 .םימייק םיבכר רפשל וא רתוי םימדקתמ
 םינוקיתל ףסכ סרפהמ זזוקמ ץורימ לכ רחאל
 לכב וטואה תא תקפדו העורפ הרוצב תגהנ םא)
 םג ןתינ ,(הז לע םלשת-אלש רבד לכבו זזש רבד
 רשפא ,ןכ - תותיא) הנוכנ הגיהנ לע סונוב
 םיילושה לע היילע יא ,ביתנ לע הרימש ,תתואל
 םידחוימ םיצורימב ףתתשהל םג רשפא .(המודכו
 השק ךרדה ,םולשתב הכורכ םהב תופתתשההש
 םיליגר חרוא ירבוע םיבכר הפוצרו רתוי
 .םירקי רתוי םיסרפה לבא ,םיחושק םירחתמו
 הרוצה תא תחסיכ םא .דספה םג ,למגותמ לכה
 זוחא לע תרבעו ןורחא תעגה ,ךלש וטואה לש
 תא דבאל ךלוה התא ,הרובעתה יקוחמ דבכנ
 ימ .םינוקיתהו תוסנקה תא םלשל ידכ וטואה

 ?םיכנחמ אל ואדיו יקחשמש רמא

 ,יסיפה תסריגש ,תווקל ךירצ וישכע

 הבוט היהת ,דואמ בורקב תאצל הכירצש

 ,ולא לכל האנ חוור היהי הז !הדימה התואב

 .תורחתיו +

 יורז ל ירחא

 .ףסכב םיכוז רינרוט תורחתב היילי = הסכה ₪
 וא ., ב

 תוגרדב תושדח תוינוכמ שוכרל 769%
 רתוי | 1

.+ 4 6 
 ל .'/ . % -ע
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 םירינרוטל הסינכ תורשפאמה

 !ןשייטסיילפה ילעבב םיאנקמ םייתניבש

 אבה קחשמהש ,תורמוא תועומשה :תרוכזתו

 "אלה" !2  ןשייטסיילפל אצי"  רבכ ,הרדסב

 ..."ןשוימ

 ו יל יו ויוסי ילו

 צ"לשאר ,בהזה ןוינק

 03-9617808 .לֶט



 /וסו!3ּבורז6 |
 יתסכמ תא האיבמ /\ 0111810

 .אל םלועל רשאמ רחואמ בוט -

 !לודגבו 64-ודנטנינל תוינוכמה =

 טעמ אניק אלש 64-ודנטנינ ןקחש טעמכ ןיא |

 .ןשייטסיילפב 18160 .61ג] ומכ םיקחשמב |

 11666 לחתפמ) 51ה866 6 תרבחש תורמ |

 וחתפי םהש םייתנשכ ינפל ועידוה (/6181

 םושמ ,ודנטנינ לש תכרעמה רובע םיקחשמ

 .ועיגה אל םלועמ הלא םיקחשמ .המ

 החלצהה רחאלש ,/4611/18:0ה תרבחל הדות |

 תליחתב ןשייטסיילפב \\812ח66 8 לש הלודגה ||

 תא ,ףוס-"ףוס ,איבהל הטילחה ,הרבעש הנשה |

 אלש ,ןה תובוטה תושדחה | .ודנטנינל קחשמה

 הלועמה תוקיחשה לע רומשל וחילצה םהש קר

 ה'רבחהש אלא ,תנייוצמה הקיפרגהו

 תא רפשל וליפא וחילצה | .\6ווטוצוסמ"מ

 תקלחמב םגו ,הטילשה תניחבמ םג קחשמה

 .(םיפתתשמ הבורמ קחשמ) א[ט]8ק13ץ6ז7ה

 ,ול םדוקל המוד םינבומ הברהב \ופו[גח16 8 |

 םישחרתמ םיקחשמה ינש | .[תוסזצ6(4 6 ו

 םיססובמ םהינש .הקירמאב םיבוזע םיחטשב |[

 ,םיננגוסמ בכר ילכ לע םיבכרומה ,קשנ ילכ לע

 ןקחשה ךירצ םהינשבו ,סוס חוכ הברה םע

 (':ס .יפב) 1ה(6ז6(141 76 ב .הברהו ,גורהל

 תונש לש יביטנרטלא רבעב ומחלנ םינקחש

 -- אוה ,(קחשמה יפוסמב) \/ופו!גחוס 8 וליאו 70-ה

 4% ו הפוקת התואב םקוממ רשא ,ךשמה קחשמ ןיעמ
2 

 .טפנב רוסחמ לש רבשמב הנותנה ב"הרא

 בכו ילכב םידייוצמה ,םיטסירורט רשאכ
 טפנה תורוקמ לע טלתשהל םיסנמ ,םיינחוכ
 םע דא5166 /1618] תא ןיימדל וסנ .םילדלדתמה
 תוחפ םיילקיסיפ םילדומ ,רתוי תטרופמ הקיפרג

 .הנושמ עקר רופיסו םייטסילאיר
 'גהנ :טושפ /ושו![8ם16 8 ירוחאמ ןויערה

 ,הקזח תינוכמב גהונ ןקחשה .דמשהו ןגה ,רייס
 תא ץצופמו םינוש םיגוסמ קשנ ילכ אצומ
 .תונוש תורטמ וא/ו םיביריה

 12 לש הרוש ךותמ דחא רוחבל תורשפא שי
 יסופיט גהנ םע עיגמ םהמ דחא לכ ,בכר ילכ
 .70-ה תונשל

 אלמ לדוגב ,רפס-תיב סובוטוא | וליפאו גנטסומ ייוקיח ,תויאשמ םיללוכ בכרה"ילכ
 תנחת לש הדמשה ןיב עונל תויושע תומישמה
 לע הנגהל .(םיערה ה'רבחל תפרטצה םא) קלד
 ומייסת רשאכ .(םיבוטה לש דצב התא םא) קנב
 תוידמימדתלת תונומתמ תונהיל ולכות המישמ
 סימיסמ רשאכ .האבה תומדה לא האלה ורבעת 'או ,םתקחיש הב תומדל הרוק המ תוראתמה
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 םיללוכ םינושה קשנה ילכ .ץצופפ שב רג
 -ו יב וו
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 ועו םישקומ ,םיחתות .תוסכר ל יט

 יי , ו /י 9 ט םירור

 לע לעניהל רוחבל ולכות קשות 6
 - ₪ ; הלא

 ט % ר ץוג
 ררחשל ןכמ רחאלו ,רותפכ .תציחלב

 םע תוכיתחל םתוא ץצופל וא חם = ד
 1% . || | חנומ וב 6

| 

 .רזייל ]ךכ

 טלחהב הז ,םיצורמ קחשמ
 םישפחמ םתא זחא

 ולוכ אוה \וסו[3ת(6 8 .םכרובע ו /

 הטילשה .הבשחמ ידמ רתוי ילב ףיכו -

 ןוויכמ ,ןושאר בלשב תנבצעמ תצק חויקל הלונו

 ,םילטסילאיר אל םה םיילקיסיפה םילדו
 \ ו ירו
 -₪ >.:;ןומהשע

 תולעמ 180 לש םיבוביס תושעל תולקב רטנא
: 

= | 

 תינוכמה תא ךופהל ולכות דימת ,ינש דצמ ריוואנ

 םכמצע תא םיאצומ םתא רשאכ ,דצל דצמ דונדנב

 הטילשל םילגרתמ רשאכ םלוא .ךופה םיעוקת

 הקיזיפב זכרתמ אל קחשמהש םיניבמו תררחושמה

 לש ןונגסב םיקחשמב ומכ ,תקיודמו תיטסילאיו

 אוהש המ קוידב ןתונ קחשמה ,(נזגה ךותוחא

 ידמ רתוי שורדל ילב ,ףיכ הברה :תתל רמייתמ

 .ןקחשה דצמ תובייוחמ

 תסרג ,בוט דיחי ןקחש בצמל ףסונ

 תסרגל |,האוושהב | תרפושמ | 64-ודנטענת

 םע םינקחש העברא לש בצמ םע ,ןשייטסיילפה
 רווה

 םלוכ דגנ םלוכ לש םיבלש דוע ,לצופמ ךס"
 ןיב הלועפ ףותיש םירשפאמה םיבלש

 תורשפאה הנשי םינקחש ינשל בצמב

 ולוסא|

 .םינקחש חוה

 ו
 תיכנא וא תיקפוא הרוצב לצופמ ךסמ ןיב רוחבל רוזה -
 םיקחשמה בורב 7 ומכ .םינקחשה תפדעה יפל

 ךא ,עגפנ ךסמה ןוכדע בצק םיפתתשמה יש
 םיקחשמ םיבהוא םתא םא .קחשל 0

 קחשמה תא תוטנל םכל יאדכ ,םיפתתשמ-יבורמ

 .הזה
 (קחשמל תיארחאה חותיפה תצובק) 1.טאס!ןטא

 -ודנטנינה יקחשמ בורמ הנוש הארנש ,קחשמ הרצי

 הריוואל םימיאתמ ,הכשחו ןשע ,םיפי םיטקפא .4

 רמשנ לפרעה .קחשמה לש תיטפילקופא-טסופה

 תיפרג תכרעמ הנשי ומוקמבו הכומנ הדימב

 ריבגהל ידכ ,קפואב תורוטסקט תשטשטמש

 םרוג םיתיעלו לברוסמ טעמ הארנ הז .םיעוציב

 םילבקמ הרומתב .הנטק הברקה יהוז ךא ,דוצירל

 תורוטסקט םע הביצי הביבס ודנטנינה ינקחש

 וארת םתא .טוריפ לש המוצע תומכו תובכרומ

 ,םינוברעמ ןונגסב תובכר ,םילגלגתמ םיחיש

 ,תורדג ,םינבמ ,םיטלש ןומה ,גלש יסלפמ

 ףוגמ טבמה דבלמ ...דועו םיצע ,תועבג ,םיסוטמ

 ףוגמ טבמ םג רוחבל רשפא ,(ץוח טבמ) ישילש

 "בר קחשמב אל) םידי הגה םע ,ןושאר

 .(םיפתתשמ

 רשפאש ,איה קחשמב הלודגה היצקרטאה

 םיתב .רבד לכל טעמכ קזנ םורגל וא ץצופל

 ,םילפונ םיצע ,תוטטומתמ חור תונחט ,םיצצופתמ

 הארמ - תונורדמב םילגלגתמ טפנ תוילכמו םיעלס

 ןמזב קזנ םיארמ םג בכרה ילכ ,ךכל ףסונבו .ביהרמ

 םילפונש םישוגפ ,תוקדסנש תושמש םע ,תמא

 .תוחתפנש תותלדו

 בצק ,הדובע תצק םיכירצ םיצוציפה ,ינש דצמ
 אלל םג םירדתסמ וניהו ביצי דימת אל תונומתה

 רבד ,םילודגה םיצוציפב ידמ ההובגה תוריהבה

 הארנ אלו ךסמה ןוכדע בצק לע קר עיפשמש

 .רדנטנינב חלצומ אלה רטליפה בקע ,ךכ לכ םישרמ

 לש ואדיה יעטקש לבח ,ןכ ומכ .6 ו 4
 ןקש6) תונומתב ופלחוה ןשייטסיילפה

 4א[8-ה תבחרהב ךמות וטו גו6 8 |
 היצולוזר ןיב הריחב תורשפא סע 6 \א|
 ההובגה היצולוזרה .ההובג היצולוזרל תינוניב
 ךא ,טעמ הנומתה תוכיא תא תרפשמ םנמוא
 ןוויכמ .ךסמה ןוכדע בצק תא דואמ הטיאמ
 תפסות אלל בוט קיפסמ הארנ קחשמהש
 .ליגרה בצמב קחשל ץלמומ ,ןורכיזה

 \/ופווגחו(6 8 :קחשמה

 יו מ יניב

 ו וג

 87% - הקיפרג
 ו יי כ לג יו

 לש םינייוצמ םילדומ ,םיבינגמ

 .סרה הברהו בכר ילכ

 73% - לילצ
 מ

 תולוק .רופישל תנתינ ימעטל ךא

 .םינבצעמ

 םיזע עונמ ילילצ ,םיצוציפ הברה

 המ לכ םה ,תוינוכמ תוקירחו

 תא ףירטהל ידכ ,וכרטצתש

 דואמ ,השעמל .םכלש םינכשה

 לכ החילצה 1.וואסחונא"ש עיתפמ

 ג 7 ו"

 לש תולבגמב בשחתהב

 .64-ודנטנינה

 83% - הטילש תמר

 אל ךא ,הלועמ תוינוכמ גו

 .ךורא ןמזל

 81% - םייח ךרוא
 ריאשי םיפתתשמ ברה בצמ

 ,תוינוכמ הברה .םיקחשמ םכתא

 .ףיכ הברה ,םיבלש הברה

 84% - ללוכ ןויצ

 תורמל
 ו

 תונולת קר ןה ולא ,הבתכה ךרואל

 ב קפס ןיאו תונטק

 .ץלמומו םיסקמ קחשמה



 ?'גמ וה
 :תיברעמ הסרגב 64-ודנטנינל עיגמ ימ

 ודגה ןועגשה והז !םייל
 !בל ומייש

 גרה לע תדמוע רבכ הקירמא

 ...ןפימ ונילא עיגמש

 לודגה ןועגשה
 ,םש .הקירמאב הרוקש המ תא ראתל השק

 רשפא ב"הרא יבחרב !לודגב הרוק לכה ,הארנכ
 רבכ תומדקמה ,תובוהצ תוישופיחב ןיחבהל
 ,תוישופיח !קחשמה לש תוריכמה תא וישכע
 ,תוינמרג תוינוכמ ןתוא ןה ,םתנבה ירמגל אל םא
 לדבהה .ץראב תויראלופופ דואמ טהש
 ו ו
 .64-ודנטנינ ןהל ןקתומ ,רוחאמ ,לשמל

 יויו
 רותב אקווד הלחה ץסאטמהסה לש העפותה

 דע ,ןמז הברה ףלח אל .יוב-םייגה לש קחשמ
 יב ד ימי ומ יב
 קלחכ התהוז בוהצה ב מ ו ו
 ו יי ,סקימוק תורבוח ואצי ,תויממע םילימב .תינפיה תוברתהמ בושח
 יריש םע הקיסומ ירוטילקת ואצי ,היזיולט

 .האלה"ןכו (תירבעב דופ"קנא'ג) ריהמ עי תותשרב םידליה תוחורא לע ,(תירבעב סק ו וו בב ינגד לע ותומד תא - ךכ .ול רוזעי הזש ,ןימאה והשימ - םוקמ כב הקבדוה ותומדו קחשמ יפלק ואצי ,ורבסה = קחשמ תובוב ואצי ו

 ימ לכ .הפוקה לכמ התנהנ ,הדצמ ,ודנטנינ

 ,הריבס תוכיא לע בייחתהלו םלשל ןכומ היהש

 הכישמה ודנטנינ ,ליבקמב .ןויכיזה תא לביק

 .הירישכמ לכל 0%6תוסמ יקחשמ תא רצייל

 רבכ ,קושל םויה דע ואציש םיברה םיקחשמב

 םיביכרמ דועו תוצובק 15 ,תוצלפמ 150-מ רתול

 קחשמהש ,תובהלתהב תנעוט ודנטנינ .םיבר

 ומכ ,םיבושח םייתרבח םיכרעל תובר םרות

 ,תנעוט םג ודנטנינ .תורבחהו החפשמה יכרע

 קחשמב אלו יטנגילטעא קחשמב רבודמש

 .תיתרבח-יטנא תוגהנתהבו תומילאב דקמתמה

 הירורעשה
 תעשב .ןפיב גירח עורא היה ,הנשכ ינפל

 ,וי'צאקיפ לש ובוכיכב ,רייוצמ טרס רודיש

 ףקתהב םישנא תורשע ופקתנ | ,ןומקופה
 םידח עבצ ירבעמ ויה עטקב .היספליפא
 .ןורבכעה לש דחוימ ץוציפ תובקיעב ,םיריהמו
 .תועובש רפסמל האפקוה היזיולטה תרדס
 תויוכז תא ושכרש ,ב"הראב היזיולט תונחת
 רדשל אלו םישדוח המכ תוכחל וטילחה ,רודישה
 וחכש םלוכש ,המדנ םייתעב .הרדסה תא
 הברה שי רבכ הקירמאב ,הדבוע .הירורעשהמ

 םיקחשמהמ ד
 .64-ונדטנינל ןה

 קסא6חוסה לסחאְס

 חא לכל תומדקומ תונמזה
 ו יוב-םייגל ןה ,תאצל םיכירצש

 ג והז
 דחא לע טסובמ קחשמה
 שמח ךלהמב ומי

 .הקירמאל עיגיש
 - - לויטה ךלהמב .ןומקופ לש .4**י יהל םיכפוה ם | , יאב םיריית תרדסב יו ו

 רבודמש י - : רבתסמ .בורקמו הלועפב ם - 5 הרטמה .םידומחה םינורבכעה 7

 א אש
 ןמנזוו קראמ :תאמ

 תודדיתה ,תובנגתה לש טושפ אל ךילהתב

 .םנומקופה לש םייחה ךלהמב תוננובתהו

 סכלש םימוליצה תא טופשי קוא רוטקוד

 רשפאי קחשמהש ,בל-ומיש .דוקינ םכל קינעיו

 לש תיעבטה ותדלוהב תופצל ,הנושארל םכל

 .ןומקופ

 קסא6חוסה 5180|וטחו
 הדבועב ליחתנ .ונמב דחוימ קחשמ והז

 יםייגה ןיב רוביח רשפאמ קחשמהש ,תפלאמה

 קחשמב .(תדחולמ הכרע ךירצ) .64-ודנטנינל יוב

 המודאהו הלוחכה הרודמהמ םינומקופ 150 שי

 ילמ הברה שי הזה קחשמב .ןומקופ לש

 לומ דדומתהל וכרטצת םהב םינוקחשמ
 קחשמה !ידמימ-תלתו ינועבצ םלועב .םכירבח

 -תבב םיקירפ העברא דע לש תוברק רשפאי

 .תחא

 קסא6חוסה וחש
 תונחלוש רחבמ םע ,ליגר לובניפ קחשמ והז

 תא טעמ ענענל ןתינ ,לשמל .םילבוקמ םיקירטו

 יניב אצי קחשמה .לופי אל רודכהש ידכ ןחלושה
 1 מל ב ג ימני בג
 'ןרוצה תעשב רישכמה תא דיעריש ,"חוכ" טקפא

 'םכלש תובהלתהה תא םמחל ידכ

 קסא6חוסה \6ווסוש
 יי ו
 ב
 טילוחכהו םימודאה דגנ חושק קחשמל רבחתהל
 "ב לתוהמ לדבה ןיא :יללכ עדיל .הרובחבש
 ההז הלילעה .םיעבצהמ דחא לכב קחשמה
 רג

 .תטלק לכב שיש תויומדב אוה ו

 | םהמ תונהל לכונ ונא ידכ ,תילגנאל ומגרותי ולא םיקחשמ פ* !" אל ןיידע .לוחכהו םודאה ,בוהצה ןומקופל "פשמהה השעמל םה ףסכהו בהזה ןומקופ = | קסא6חוסח ,0
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 וסס לע םהידי תא חנ | | , : ז

 . הלנהל םילוכי ףוס ףוס 64-ודנטנ ילעב לבא .זמז ץ
 .ןשייטסיילפה לש ירלופופה םיצורימ (% א ,ןמז תצק תקל הז

 ה קחשמל טיב-64- ג0תות66 64 ד
 תסריגב םתבהאש המ לכ תא ה 0 ,/180165 4 ןטזסס

 0001188/07 לש ןושארה קחשמה

 | הז תא סחודו ןשייטסיילפה

 לע ססבתמ קחשמה

 עוצעצה ת"נוכמ קחשמ

 ונבהא | ונלוכש | תונטקה

 ,םידלי ונייהשכ ןהב קחשל

 תושומח תוינוכמה ןאכש קר

 תועורזו םישיטפ ,םיליטב

 ןתינש הדבועה | .תוינכמ

 טעמכ קחשמ תייוח לבקל

 הבישי ךות ,רוקמל ההז

 לומ ,ןולסב החונ אסרוכב

 ילבמ = ,היזוולטה | ךסמ

 קבאיהלו רפעב שלפתהל

 תוסנכנש םילמנב

 ןורתי םג איה םייסנכמל

 תשגל םוקמב .יתועמשמ

 ,אלמ ידמימ תלת לופיטל

 לע קחשמה ירצוי וטילחה

 תוינוכמה לע הלעמלמ טבמ

 דואמ המודב ,םילולסמהו

 קחשמב התיהש וזל

 שיש תורמל .טיב 8 ודנטנינה רובע ,ירוקמה

 וא תוחפ ההז קחשמה ,םירופיש המכ םשו ןאכ
 .ןשייטסיילפה תסריגל רתוי

 םסלולסמ לע םישחרתמ | םיצורימה

 םע תירוחא רצח :םוי םויה ייחמ םיחוקלה 2
 יפיעדרפצו םימ תונשוש םע םגא ,ןשי בלכ
 ילמ לכ םע ,תימיכ הדבעמ וליפאו לכוא ןחלוש

 ןתנ םהב בכרה ילכ .םיירותסמ םיקובקב

 תוביבס ומכ הדימ התואב םינהמ ,גוהנל
 ת"נוכמ ,םיקנט םיללוכו ,תונושה קחשמה

 כ'הסב .הדילג תויאשמ וליפאו תוריס ,ץורימ
 , .םינוש בכר ילכ 32 סנשי

 = .לחשמ יבצמב רישע א!וסזס \[80]ו1ה05 4
 - .יהגיהנל ס"יבב רוחבל םילוכי םינקחש :םינוש
 < ילארב ישאר בצמב קחשמה תא דומלל ידכ

 = תוצובק ינפ לע בשחוממ בירי דגנ קחשל ידכ



 .רר- רחל

 -ה יקחשמ לכב רתויב קו

 הבורמ קחשמ היה דימת או

 טבמב תיפצנ תוליעפהו רחאמ
 שמתשהל אלש הרחב 0
 לכ רובע דחא ךסמב אלא ,לצמי

 % ף ימה זמ הצ \\ר"ו 1 רתונש ןקחש לכ :האבה הרוצב דב < "
 ּפ

 ןקחש קרשכ .ץורימ (/
 ו אוה ,ךטמה לע יי"
 לכו הדוקנ לבקמ אוה ,ךסמה ל 77

 לולסמה לע שדחמ םימ /

 - תודוקנה רפסמ ותושרבצ י וירו
 זרהו זר

 י-ר רץ הוי
 רחאמ חצנמה אוה ץור |

 ךא ,םינקחש 3 ב דומתי שמ הז היה ,תידי תוסינכ עברא ל < =
 דחא תידי קולחל םינקחש 27 ד ב רתוי קוחר םינינעה תא וחש

 חידיב
 א \ ..ו

 שו ו שש = רעו וווזרזרונ) , שש

- 
 .%- % \%י

 רוחהרנב

 . -ר זר ולר

 תינמז וב קוושי-

 "5 הוטתטנג הז[ י . דחו"
 חונ א עונש הר לנא

 . . "ו? [ , י

 . . ורשהאל
 תבורמ תוושכי

 שרו"

 זוט \/טוווק

 תורחתהל ו . רול

 תונבל םילוכי םינקחש המכ - יתצובק בצמ

 .ןהיניב תורחתמ תוצובקהו הצובק

 ורותב קחשמ ןקחש לכ - הביסמ קחשמ

 .רתויב בוטה ןמזה תא גישהל הסנמו

 תא קודבל רשפאמ -  הקיטסיטטס

 םיצורימה ךלהמב ךלש תומדה לש םיעוציבה

 .םינושה

 דואמש ןייצא קר האלה ךישמאש ינפל

 אל םינקחשהמ קלח - הזה קחשמה תא יתבהא

 לכב תעטקנ תוליעפהש הדבועה תא ובהאי

 רוחאמ םירגפמ םירחאה םינקחשהש םעפ

 ןמז ןתונ הז ,ךפיהל .עירפה אל הז יל לבא

 הקשמהמ המיגל תחקלו ןוחצנ תאירק אורקל

 .ךילע בוהאה

 יתלקתנ קחשמה ךלהמב .תאז תורמל

 תוקוחר םיתיעלש ךכל םרוגה ןבצעמ "גאב"ב

 תורמל .הדוקנל וכז לולסמהמ ופעש םינקחש

 .םהינפל ויה םירחאה םינקחשהש

 0-0 וכזי םינקחשה

 | ולח ימתכ ךותב ,רקוב ינגד

 ,קומע אשד ךותב ןכוסמ בלכל ביבסמ רקונס

 .הלחתהה קר וזו

"1 

 ז0 השוו דג יג
 7 א ;רישכמה
 רפוע :קחיש

8 

 84% - הקיפרג
 הקיפרגה ,העובקה הייפצה תיווז תורמל
 תינוגילופ איה \זושזס הוו 64"ב

 םיטקפא המכ םע ב ב ג
 ,תינכפהמ הניא הקיפרגהש דועב .םיפי
 ב
 םינטק םיטרפ םע ,הפי תובצועמ
 ,תורוטסקטב תוציפק אלל) םיעשעשמו
 .(ןשייטסיילפה תסריגב ועיפוהש יפכ
 = יגיהגיב
 בצק םלוא ,ןשייטסיילפה תסריגב
 םיטקפא ןאכ שיו דואמ קלח קחשמה
 -ודנטנינה תסרגל םימרוגש ,ןשע לש םיפי
 ו ו ור

 79% - לילצ
 דבלמ .חוכשל םילוכי םתא הקיסומהמ

 הפ תעמשומש הניגנמו החיתפה עטק

 םלוא .הקיסומ הברה ןאכ ןיא ,םשו

 לכל .בטיה םייושע םיילוקה םיטקפאה

 עונמל הנוש לילצ שי בכרה ילכמ דחא

 ,םינתשמ תויושגנתהה לש םיטקפאהו

 תניחבמ .תשגנתה וב טקייבואל םאתהב

 ןה ךמות קחשמה ,יפקיה דויצב הכימתה

 תידיב ןהו (ןורכז יפד 8) ןורכזה סיטרכב

 שיגרהל םינקחשל רשפאל ידכ "גל גיגב

 ןיחבהלו םיעסונ םה וילע חטשה תא

 .םילאיצנטופ םילושכמב

 88% - הטילש-תמר

 8 ,הצאהל תשמשמ \ לע הציחל

 כ ג של ,הציפקל < ,המילבל

 םוקמב ,םלוא .קשנב שמתשהל

 תסריג ,הגיהנל תילטיגיד תידיב שמתשהל

 'מו תיגולאנא הטילש העיצמ ודנטנינה

 תידיב םג שמתשהל לוכו ןיינועמש

 ג

 ו
 םירכממה ץורימה יקחשממ דחא

 .אצמנב רתויב םינהמהו
 והז

 7 - ןויצ
 תיברימה תוריהמב ותוא קחשל וסנ

 תויפשה תא ודבאתש םכל בייחתמ

 | .םכלש

 ינאו



 6|0661 30/6חווְז
 קינורטקלאש ירה

0 30 
 לש וגולב םתנחבה ילואש תורמל

 חוימב הריהז הכ דע התייה סטרא

 א .ודנטנינ לש טיב 64-ה תכרעמ

 ,םיינוציח םיחתפמל ואצוה 6

 .קושב 2 רפסמכ קר ודנטנינ לש בוצימהו תוטלק לע םיקחשמ

 ,63-ודנטנינ יקחשמ רפסמב 58

 רובע טרופס יקחשמ םניאש םיקחשמ תגצהל עגונה לכב ד

 אטסוסגז וא 8080 ט5ג ומכ םיבוט טיהל יקחשמ וליפ

 תאצוהב תוכורכה תויולעהמ ששחה בקע הארנה לככ

 לש  הכרד אוה 2606 גשטתטמ גס

 אל" :64-ודנטנינה ינקחשל דיגהל סטרא-קינורטקלא

 םע הלועפ ףותישב חתופש קחשמה ."םכתא ונחכש

 ןונגס תא חקול ,קג!סטאומפ8-מ בוטל הרוכזה ,/ג736%9הו

 םע ותוא בברעמו 28ת]ןס %820066 לש תואקתפרהה

 .תיטסילאיר הקיזיפב ןייפאתמה ,ריהמ םיצורימ קחשמ

 בכרה ךותל קנזל לש השגרהה תא םכמצעל וראת

 לע םלשל וכרטצתש ילבמ ,דנלינסיד ךרד עוסנלו םכלש

 טבמב טושפ יד הארנ קחשמה ןונגס .ךרדב רבשנש המ

 עס ,תרחבש תישופיחה תינוכמ ךותל קנז - ןושאר

 תוטלשנה תובירי תוישופיח המכ סבהו לולסמה תובקעב

 הארמה םלוא .םויסה וקל ךרדב ,בשחמה ידי-לע

 .תועטהל ,עודיכ ,לוכי ינושארה

 תוהזל לק םקלח תא ,ךרד ירוציקב סומע לולסמ לכ

 וליפאו תונולח ,םיחיש ירוחאמ בטיה םיווסומ םקלחו

 תואספוק תאיצמו וללה ךרדה ירוציקב שומיש .תוריק

 חתפמה םה ,הרצק תינמז הצאהל תושמשמה ,ורטינ
 וניימד .רתוי תוהובגה קחשמה תומרב םירחתמה תסבהל

 תודס לש רויסה תויורשפא תא םכמצעל

 בולישב ,א₪ושאגצ לש ,טפת יקחשמ
 יקחשמב םייוצמה ץורימה לש םיטנמלאה
 אל םהה םיקחשמה דועב םלוא .10ק 69
 יכ הארנ ,וללה םימוחתהמ דחא ףאב ונייטצה
 .לכהב ןייטצמ 36616 80ש6ח1טז6 זגסוחש

 ₪666 86%6ת\ןטז6 זגסוהש לש הנבמה

 המרל דע םירחא םיצורימ יקחשמ הקחמ

 םירחוב םיינש וא דחא ןקחש - תמייוסמ
 תא םיליחתמו דדוב ץורימ וא תופילא בצמב
 .ץורימה

 גוהנל םינקחשל רשפאמ תופילאה בצמ

 .עיבגה לע תורחתב תונוש תוישופיח עבשב

 םילולסמ םיפשחנ ,תונועב םימדקתמש לככ
 בצמה .תוישופיח לש םישדח םימגדו םישדח
 סיגוס-יתת השולשל קלוחמ דיחי ןקחשל
 ןמז ןחבמו ברק וד ,אלמ ץורימ :םינוש
 66/86 ,םיבנגו םירטוש ןאכ ןיאש תורמל
 שחכתהל לוכי אל ג6ש6ה!טז6 זגסותש
 %604 [סז"-ב םיאצמנה ,ולש םישרושל



 ילאוזלוה ןוימדה דבלמ .ת\ לט
 קחשמה (היובחה תיתרטשמה תישופיחהו
 ןא666 (סז 50606 יקחשמ ומכ קוידנ ריהמ
 לש תרדהנה תוריהמה תורמל םלוא .5\ לט
 6016 לש תרתוכה תלוג אל יהוז קחטמה
 קחשמ לכמ רתע .גסווא -
 66616 80ל0ח[טז6 190וחַב ,דחא םיצורמ

 .הלועמ םילולסמ בוצע ז
 םיטרופמ םלוכ ,םילולסמ השיט =
 הצור יתייה .םהילע לכתסהל "כ! %
 בשחתהב לבא .םילולסמ המכ דו , .

 אילפמ ,אצמנבש הלא לש ל
 תא ראתל השק הני ?

 6|300 טוט 0
 םילולסמה קפס 0 6%

 קחשמב אוצמל ןח 2
 ןהב םיכרדה תואמל 0 2

 יפלכ ןגוה אל היח' ה
 ינש ליכמ ,ודבל ,'א"' -- ,ימלט

 רוזיא וליפאו יפו"
 הריט תפקות רשא יל

 ועסתש דע וכח =*
 ריאמ אלמ חר'של .

 הציפק ירחא ה ו
 ואצמת הנשי ' ' |

 תולפאה תורעמה . ךע הוז רע
 המודא תעלותל 9% , לחוש

 תועבטמ לש סיד" ו תי" "מ
 םתייה ,תרחא ךרדב ִס

 וכזב רכז'

 תוריז

 תיישופיח הרטמה ילמס אוצמל איה

 .הריזה ךותב םייובחה ,םינוש םיעבצב

 לכמ דחא למס אוצמל ךירצש איה היעבה

 רתוי דוע הלודגה היעבה .חצנל ידכ עבצ

 םהלש עבצה תא םיפילחמ םילמסהש ,איה

 עונמל איה הרטמהש ןבומכ .תועיבקב

 םכינפל םילמסה תא ףוסאל םיביריהמ

 ,קשנ ילכ רפסמב שמתשהל ןתינ הז ךרוצלו
 רחאל .דועו םיטנגמ ,םיליט ,םישקומ :ןוגכ

 םילמסה לכ תא אצמ והשלכ ןקחשש

 ,האיציל וכרד תא תושעל וילע ,םישורדה

 םיביריה םינקחשהמ |תוקמחתה [ךות

 ולש םילמסה תא | בונגל םילולעש

 .םיטנגמ תועצמאב

 תועיפ םוש וכתח אל |גזג0וקהו

 תוצוצינ - םידחוימה םיטקפאה תקלחמב

 שא קרוי ןוקרדה ,תוריקב םילקתנשכ םיפע

 םיטקפאה .דועו ,םכלש םינפל רשי

 תופמ קפס אלל םה רתויב םיקילדמה

 דיל ועס ,ןוכנ םתעמש ,ןכ .תופקתשהה
 קירבמה עבצהמ ףקתשמ ותוא וארתו טלש

 .םכלש בכרה לש

 ןהו ןורכזה סיטרכב ןה ךמות קחשמה

 קחשמה ,םיאגה יבגל .תויצרביוה סיטרכב

 תושוודב הכימת אלל ךא ,ןיוצמ דבוע

 .תויגולאנא

 לש תוקזחה הריכמה תודוקנמ תחא

 - ולש השלוחה תדוקנ םג איה קחשמה

 תוקפסמ ןהו תוקילדמ תונושה תוישופיחה

 לבא ,וצרת קרש תוקיחשהו תוריהמה לכ תא

 התיה ₪/\ םא הרוק היה המ םכמצעל וראת

 רתוי לודג רחבמ םע קחשמ רוציל תרחוב

 5/4 אט :0ז 80000 ןונגסב תוינוכמ לש
 לדומה תא ןאכ סינכהל תוחפל הלכי

 תוישופיח קר אלו תישופיחה לש יסאלקה
 תושדח

 4 5- בכהב

 7 :;רישכמה 6016 הוז ;גטוופ :קחשמה
 ו גב

 94% - הקיפרג
 | וא ווסזואותפ"ש יי ג
 ג ,ריהמה ךטמה ןוכדע בצקו תיטסילאירה הקיזיפה דבלמ .תורחת אלל טושפ איה ,ןאכ םילולסמב תורוטסקטה תומכו טוריפה .עגו ו לש ינשה רודהמ יפרגה עונמה תא ובהאתש ירה ,תרדהנ הקיפרג
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